Majoituskoulu
Kirkonkylän koulu
Koulutie 3
29630 Pomarkku
Majoituspäällikkö: Pentti Saloniemi 044 577 2620
Majoitusvastaava: Suvi Ratinen 040 9607 424
Leirin aikainen numero koululle: 046 6300933
Koululla majoittuvien peseytymistilat sijaitsevat Kirkonkylän koululla
Koululla majoittuvien ruokailu: Yhteiskoululla
Joukkueen mukana olevat vetäjät, jotka eivät majoitu joukkueen kanssa, majoittuvat Yhteiskoululla.
Majoitussäännöt
Ohjeiden ja sääntöjen noudattaminen lisää viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Jokaisen osallistujan tulee niitä
noudattaa ja joukkueen aikuisten tulee varmistaa, että jokainen omassa joukkueessa on säännöistä tietoinen
ja sitoutuu niitä noudattamaan.
• jokaiseen majoitushuoneeseen majoittuu vähintään yksi aikuinen, joka toimii huonepäällikkönä ja vastaa
huoneen tapahtumista
• majoitustilaan pääsee vain leiripassilla, passi esitetään sisään tullessa.
• kulku majoitustiloihin tapahtuu vain siihen tarkoitetusta ovesta, muut ovet pidetään suljettuna
• majoitusluokkien ovet tulee lukita ja valot sammuttaa luokan tyhjentyessä
• käytävät ja muut kulkuväylät on pidettävä esteettöminä paloturvallisuussyistä
• hiljaisuus on klo 22.00-06.45
• koulun esillä oleviin esineisiin ja tavaroihin ei saa koskea
• pallottelu sisätiloissa, meluaminen sekä roskaaminen on kielletty
• laturit irrotettava pistorasioista paloturvallisuussyistä, kun luokka on tyhjä.
• omien kahvin- ja vedenkeittimien, lisälämmittimien ja tv-laitteiden yms. tuominen ja käyttö on kielletty
paloturvallisuussyistä
• tupakointi on kielletty sekä majoituskoulun alueella, että koko tapahtuma-alueella
• alkoholin hallussapito ja nauttiminen majoituskoulun alueella ja tapahtuma-alueella on kielletty.
Järjestelyorganisaatiolla on oikeus poistaa koko seura turnauksesta välittömästi, mikäli tätä ohjetta rikotaan
• järjestäjä ei vastaa majoitustiloihin jätetyistä tavaroista tai arvoesineistä
• majoitusvastaavien antamia ohjeita on noudatettava
• koulut ovat kengättömiä, kengät riisutaan ulko-ovella ja jätetään aulaan tai kuljetetaan kädessä
majoitusluokkaan
• Majoittujien sallittu patjan leveys on max 80 cm
Majoituskoululla seuran vastuuhenkilö:
• tekee seuran saapumisilmoituksen majoituskoulun majoitusvalvojalle
• luovuttaa etukäteen tulostamansa majoittujalistat (kaikki majoittujat joukkueittain; pelaajat, valmentajat,
huoltajat, bussikuskit jne.)
• vastaanottaa ja kuittaa passit ja kisapaidat
• ottaa vastaan ja tarkastaa majoitustilat ja allekirjoittaa majoituskaavakkeen
• ohjaa joukkueensa heille tarkoitettuihin majoitustiloihin
• varmistaa, että jokaiseen majoitustilan oveen tulee nimilista
• pois lähtiessä joukkueet siivoavat majoitustilansa (irtoroskat, hiekka, juomaroiskeet).
• Majoitusvalvoja tarkastaa tilat yhdessä seuran vastuuhenkilön kanssa.
Majoitusvalvoja antaa seuralle poistumisluvan. Jos majoitustilaa ei siivota tai tiloissa on tehty ilkivaltaa tai
muuta vahinkoa, kulut laskutetaan asianomaiselta seuralta.

