OHJEITA MEILLE KAIKILLE SALIN KÄYTTÄJILLE
Tanssisalin käyttö
Tanssisali on käytettävissä klo 8.00–22.00 tanssin
valmennukseen ja -harjoitteluun sekä harrasteryhmiä varten.
Salia voivat käyttää vapaaharjoitteluun ne seuramme
edustustanssijat, jotka ovat maksaneet siitä lukukausimaksussaan (tai erillisenä
vapaaharjoittelumaksuna). Salia voi käyttää silloin, kun salilla ei ole lukujärjestykseen
merkittyä opetusta tai muuta erikseen ilmoitettua valmennusta (kuten leiri tai vierailevan
valmentajan ryhmätunti).
Tarkista aina salille lähtiessäsi seuran kotisivujen kalenterista salin tilanne!
Salilla voi harjoitella valmentajien pitämien yksäreiden aikana, kunhan ei häiritse opetusta.
Tuolloin valmentaja valitsee musiikin. Ennen ryhmän alkamista voi lämmitellä tanssilattian
sivussa häiritsemättä opetusta.
Myös pukukopeissa ja keittiössä jutellaan hiljaa opetuksen aikana.
Salille ei saa tuoda ulkopuolisia henkilöitä ilman hyvää syytä. Lasten ja nuorten
vanhemmat/saattajat/kyyditsijät voivat odottaa keittiössä tai pukukopeissa, kaverit jäävät
ulos odottamaan.

Tullessa ja poistuessa
Tanssisalin ovessa on koodilukko, joka avautuu soittamalla oven numeroon. Siihen
tarvitaan kuitenkin rekisteröinti, jonka tekee seuran vastuuttama henkilö. Jokainen
rekisteröity maksaa ovikoodista vuosittaisen maksun, jonka hallitus päättää.
Pihan portin pylväässä (ulkopuolella) on rasia, jossa säilytetään portin lukon avainta.
Rasian saa auki koodilla, jonka saa samalta seuran vastuuttamalta henkilöltä, kuin
ovikoodinkin. Oven lokitiedostosta näemme, kuka salin oven on avannut ja milloin.
Älä anna koodia, avainta eikä puhelinnumeroa kenellekään ulkopuoliselle.
Huolehdi aina perässäsi ovi lukkoon. Illalla viimeinen salilta lähtijä sulkee myös
portin. Jos salilla ei ole enää opetusta, etkä tiedä kenenkään tulevan sinne, sulje portti
huonekaluliikkeen aukioloajan ulkopuolella. Salin valot sammuvat automaattisesti jonkin
ajan kuluttua. Jos olet käyttänyt kahvin- tai vedenkeitintä, huolehdi, että niiden johdot on
otettu pois seinästä. ÄLÄ SAMMUTA TIETOKONETTA, jolla soitetaan musiikkia! Jos
salin viilennys on laitettu päälle (ilmalämpöpumput), muista ottaa se pois päältä.

Salin tilat
Jotta tanssilattia pysyy hyvässä kunnossa, ÄLÄ ASTU ULKOKENGILLÄ PARKETILLE!
Riisu ulkokengät kuramattojen päällä ja vie kengät kenkähyllyyn. Pyyhi mahdolliset
lattialle tippuneet vedet ja liat pois heti. Tarkista tanssikenkiesi pohjien kunto, jotta lattiaan
ei tule naarmuja ja jälkiä. Harjaa kenkäsi pohjat roskikseen.
Salilla on siivousvuorot ja ohjeet, mutta jokainen salinkäyttäjä huolehtii tilojen siisteydestä
ja hyvästä kunnosta. Jos huomaat, että jokin asia kaipaa välitöntä korjaamista tai huoltoa,
ilmoita siitä puheenjohtajalle (p. 044-575 1048). Tee kaikkesi ehkäistäksesi lisävahingot.
Laita roskat roskikseen ja siivoa jälkesi. Älä jätä tavaroitasi lojumaan pitkiksi ajoiksi
pukuhuoneisiin ja muista viedä evääsi pois jääkaapista.

Tanssijan hyvä käytös
Noudata seuran, salin ja valmentajien ohjeita. Tervehdi, käyttäydy hyvin ja kannustavasti
seuratovereitasi ja muita kohtaan. Ole huomaavainen pariasi ja valmentajia kohtaan ja
neuvo ja opasta uusia tanssijoita!

