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OTALAMMEN HARJOITUSALUEEN
AVAIMEN LUOVUTUSSOPIMUS
Allekirjoittamalla tämän avaimen luovutussopimuksen, avaimen lunastaja sitoutuu noudattamaan
tämän sopimuksen sisältöä koskien Otalammen harjoitusalueen käyttöä ja avainta. Tätä avaimen
luovutussopimusta on tehty kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.
Avaimen voi lunastaa Etelän Greyhound Urheilijat Ry:n jäsen

maksamalla kerhon tilille FI19 1544 3000 0444 82 avainpantin 20€ (kertamaksu) sekä
ensimmäisen vuoden vuosimaksun (maksujen suuruus ilmoitetaan vuosittain).
Maksun viite: 0 20187
Vuosimaksut v.2018:
TAI

30€ jäsenavain (talouskohtainen käyttöoikeus)
50€

kasvattaja-avain (talouskohtainen käyttöoikeus + oikeus omien
kasvattien harjoitusten järjestämiseen)
Tulosta 2kpl avaimen luovutussopimuksia, allekirjoita ja toimita molemmat kappaleet sekä kuitti
maksusuorituksesta kerhon avainvastuuhenkilölle (Jennika Eskola sihteeri@egu.fi), joko
henkilökohtaisesti, sähköpostitse sihteeri@egu.fi tai postitse (Perontie 33, 05620 Hyvinkää)
Avain toimitetaan henkilökohtaisesti tai postittaen avaimen lunastajalle kerhon edustajan
allekirjoittaman luovutussopimus kappaleen kera.
Avaimen hallintaa koskevat säännöt, joita sitoudun allekirjoituksellani noudattamaan:
1. Avainta ei saa kopioida eikä luovuttaa kolmansille osapuolille.
3. Avain on talouskohtainen, lainaaminen tai käyttöoikeuden jakaminen talouden ulkopuolisille on
kielletty.
4. Avaimen hallinta oikeuttaa Otalammen harjoitusalueen ja juoksusuoran, lähtökopin, suoran ja
kopin huoltoon liittyvien välineiden sekä whirling-laitteen käyttöön tämän sopimuksen mukaisesti.
4. Avaimesta tulee maksaa vuosimaksu aina sen vuoden jäsenmaksun yhteydessä, jona avainta
haluaa pitää hallinnassaan. Avaimen vuosimaksun maksamatta jättäminen katsotaan tämän
sopimuksen purkamiseksi ja avain tulee palauttaa välittömästi kerhon avainvastaavalle joko
henkilökohtaisesti tai postin välityksellä.
5. Avain tulee palauttaa kerholle välittömästi kun; jäsenyys kerhossa päättyy tai avaimen haltijan
niin itse halutessa.
6. Avaimen hävitessä tai rikkoutuessa, peritään avainpantista uuden avaimen teettämiskulut.
7. Avainpantti palautetaan kokonaisuudessaan avaimen palautuessa takaisin kerholle, mikäli
pantista ei ole veloitettu kohdan 6 maksuja.
8. Harjoitusalueen sääntöjen tai tämän sopimuksen noudattamatta jättäminen johtaa
avainsopimuksen purkamiseen. Jos avainsopimuksen purkaminen kesken vuokrakauden johtuu
sääntöjen vastaisesta toiminnasta, vuosimaksua ei palauteta. Sopimuksen purkamisesta päätöksen
tekee kerhon hallitus.
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Harjoitusaluetta koskevat säännöt:
1. Harjoitusalueella toimitaan “se joka tuli ensin”-periaatteella eli ensin tullut suorittaa treenit
ripeästi. Voit toki neuvotella, voiko välissä tai vuorotellen vetää, mutta muista että toista ei saa
häiritä kesken vetojen! Myöskään whirlingiä ei saa alkaa pyörittämään neuvottelematta muiden
alueella harjoittelevien kanssa.
2. Rata tulee mahdollisuuksien mukaan lanata seuraaville käyttäjille. Muista aina tarkistaa rata
ennen kuin vedät viehettä koirallesi. Jokainen pois kerätty kivi rataväylältä lisää koiriemme
turvallisuutta!
3. Alueella ei saa muulloin kuin vetojen aikana pitää koiria vapaana, mikäli siellä on toisia koiria!
Montulla liikkuu myös paljon oikeita pupuja ja muita eläimiä, joten tarkkana muutoinkin.
4. Mikäli havaitset alueella ilkivaltaa, tai että lähtökoppi/muu kerhon omaisuus on rikki, ilmoita
asiasta välittömästi jollekin EGUn hallituslaiselle joko puhelimitse tai sähköpostitse
hallitus@egu.fi. Kyseessä on meidän kaikkien turvallisuus ja alueen toimivuus. Siivoa lähtökoppi
irtohiekasta, laitat käyttämäsi välineet takaisin paikoilleen ja lukitset lukot, kun lopetat harjoittelun.
5. Auta kerhotovereita kykyjesi ja aikataulusi mukaan. Näin treenaaminen sujuu mukavasti ja
joutuisasti.
6. Muista myös huomaavaisuus naapuritaloja kohtaan. Turha möykkääminen niiden läheisyydessä
ei ole suotavaa.
7. Tarkista treenauksen/harjoittelun jälkeen koirasi tassut ja jarruanturat, ettei vaurioita ole tullut.
On syytä muistaa, että koira voi loukkaantua myös harjoituksissa.
8. Varaa aina koirallesi vettä mukaan. Myös ensiapulaukku on syytä kuljettaa mukana aina kun
harjoitellaan tai kilpaillaan.
9. Alueella tulee noudattaa siisteyttä eli koirien jätökset ja muut roskat yms. tulee kerätä pois. Myös
harjoitusalueen ympäristön siisteys tulee huomioida.
10. Jokainen harjoitusalueen käyttäjä vastaa omalta osalta alueen siisteydestä ja paikkojen kunnossa
pitämisestä. Kun lopetat harjoittelun, lukitse koppi ja suoran ajoesteet. Whirling’n viehepää
säilytetään lähtökoppivajassa. Tarkista aina kun lukitset vetosuoran ajoesteitä, että heijastimet ovat
kunnolla kiinni. Jos esteiden heijastimia on irronnut tai esteen näkyvyys on heikentynyt, ilmoita
asiasta EGUn hallitukselle (hallitus@egu.fi). Huonosti näkyvä este suoralla on turvallisuusriski
alueella liikkuville.
________________________
Paikka ja aika

________________________
Paikka ja aika

________________________________________
Avaimen lunastajan allekirjoitus & nimenselvennys

_______________________________________
Kerhon edustajan allekirjoitus & nimenselvennys

