Tervetuloa
Kennelliiton koulutus- ja luentotilaan
Koulutustilan osoite:
Niittyrinne 2 A
02770 Espoo
Ovi:
Sisäänkäynti koulutustilaan tapahtuu parkkipaikan päädyssä olevasta ovesta, ovessa lukee KOULUTUSTILA.
Koulutustilan ovi toimii koodilukolla, Showlink lähettää koodin noin viikkoa ennen tilaisuutta.
Koodi on aina tapahtumakohtainen.
Syötä ovikoodi ulko-oven lukon yläpuolella olevaan laitteeseen. Pois lähtiessä muista tarkastaa,
että ovi tulee kiinni, valot on sammutettu hallista sekä luentotilasta ja että olet viimeinen poistuja.
Hallin valokatkaisin löytyy sisääntulon oikealla seinällä olevan teknisen tilan oven vierestä.
WC:t
Tilassa on kaksi unisex wc:tä.
Muistathan, että käsipyyhkeet ja muut WC-paperia suuremmat kappaleet tulee laittaa roskikseen,
ei WC pönttöön. Väärinkäyttö voi aiheuttaa WC:n tukkeutumisen.
Keittiö:
Koulutustilassa on avokeittiö, josta löytyy jääkaappi, mikroaaltouuni, kahvin- ja vedenkeittimet. Keittiöistä löytyy
muutama termoskannu, mehukannu, leikkuuveitsi, sakset ja leikkuulauta.
Astioita keittiöissä ei ole vaan käyttäjien tulee tuoda omat kertakäyttöastiat. Keittiö tulee siivota käytön jälkeen.
Tiskaa välineet sekä palauta ne omille paikoilleen. Tapahtuman lopuksi pyyhi tasot ja varmista, että sähkölaitteet
on kytketty pois päältä (jääkaappi jää päälle).
Siivous:
Jokaisen tilaisuuden jälkeen järjestäjä on vastuussa siitä, että koulutustila jää siistiksi ja siihen kuntoon,
jossa se on vastaanotettu. Lattiat, erityisesti tilassa pysyvästi käytössä olevat matot, tulee imuroida jokaisen
tilaisuuden jälkeen. Roskat tulee viedä tapahtuman jälkeen ulko-oven ulkopuolella olevaan roskikseen,
myös luentotilan roskis tulee tyhjentää. Siivousvälineet löydät siivouskomerosta.
Mikäli tilaa ei ole siivottu tilaisuuden jälkeen (myös maksuttomat tilaisuudet), peritään tilan varanneelta taholta
250 euron siivousmaksu. Mikäli tiloista löytyy koirien jätöksiä, peritään siivousmaksun lisäksi vielä 100 euron
lisämaksu.
Koearvostelut:
Koearvostelutilaisuuksissa tarvittavat lomakkeet, arvostelukaavakkeet yms. ovat saatavilla koulutustilasta.
Tilaisuuden jälkeen paperit tulee toimittaa Kennelliittoon palautuskuorilla, joita löytyy koulutustilasta.
Mikäli havaitset puutteita lomakkeissa, ilmoita siitä sähköpostilla osoitteeseen halli@showlink.fi tai
jaana.repo@showlink.fi

Peruutukset:
Mikäli joudut peruuttamaan varauksesi, tulee se tehdä viimeistään viikkoa ennen varauksen ajankohtaa.
Myöhemmin tehdyistä peruutuksista peritään normaali vuokrahinta. Peruutuksen voit ilmoittaa sähköpostitse
osoitteeseen halli@showlink.fi tai puhelimitse arkisin klo 9-17 numeroon 09 887 30311.
Muuta:
Tilan koko on 423 m², josta luentotilan osuus on noin 70 m².
Koulutustilan päädyssä olevat pysäköintipaikat ovat käytettävissä, varattu muille klo 16 saakka.
Samassa kiinteistössä toimii myös BK Boulderkeskus joka on avoinna klo 21 saakka, joten pihan pysäköintipaikat
saattavat olla illasta riippuen varattuja. Pysäköinti kadun varten liikennesääntöjen mukaan.
Tupakointi hallissa on ehdottomasti kielletty.
Hallin seiniin ei saa kiinnittää mitään.
Kennelliiton koulutustilan vuokraus:
Puh. 09 887 30311
Varaukset: halli@showlink.fi
www.kennelliitto.fi/FI/kennelliitto/koulutustila/etusivu. htm

