Rajakylän yläkoulun käytännön toimintatapoja tapahtumajärjestäjälle

PYSÄKÖINTI
Pysäköintialue on vapaasti käytettävissä myös viikonloppuisin, huomioittehan kuitenkin alueen muun
käytön. Kilpatilaisuuden järjestäjä huolehtii, ettei autoja pysäköidä pelastusteille / piha-alueelle.
Linja-autoille järjestäjä voi rajata oman alueen parkkipaikalta, kääntöpaikka löytyy Ruiskukkatien päästä.
Linja-autot eivät voi pysäköidä pelastusteille / piha-alueelle. Kotijoukkueet ovat vastuussa vierasjoukkueelle
tiedottamisesta.
Pelastusteille, talon seinustoille ja jalkakäytäville pysäköinti on ehdottomasti kielletty.
AVAIMET & KULKU TILOIHIN
Kulku liikuntasaliin tapahtuu iltakäytön ovesta ovikoodilla tai avaimella, avain tulee noutaa arkisin klo 16.00
mennessä Rajakylän virastomestarilta (sopikaa hakuaika vielä erikseen). Ovikoodin saatte liikuntapalveluilta
sähköpostitse, ovikoodin perään laitetaan #.
Roskakatoksen avain löytyy pukuhuoneiden 3-5 käytävän seinällä olevasta iltakäyttäjien laatikosta, avain
käy roskakatoksen oikean puoleiseen lukkoon. Koodi laatikkoon on 0470, muista palauttaa roskakatoksen
avain käytön jälkeen. Laatikosta löytyy myös Iloq avain ovia varten, mikäli esim. pukuhuoneet ovat lukittu
sekä varaston kaapin Abloy-avain.
Käytön jälkeen lukitkaa laatikko ja sekoittakaa koodi.
KULKU KATSOMOIHIN (KATSOJAT)
Katsomoihin kulkeminen tapahtuu niille tarkoitetuista ovista kierreportaiden kohdalta. Kulkeminen
katsomoihin liikuntasalin läpi on kielletty, ainoastaan joukkueet/kilpailijat käyttävät pukuhuoneiden
käytäviä. Mikäli ovet jätetään tapahtuman ajaksi auki, tulee järjestäjän varmistaa, että tiloihin ei pääse
ulkopuolisia ja että ovet lukitaan tapahtuman jälkeen.
ÄÄNENTOISTO
Tapahtumajärjestäjillä on mahdollisuus käyttää myös tilojen äänentoistolaitteita, joiden käytöstä ja
opastuksesta voi olla yhteydessä Rajakylän virastomestariin ennen tapahtumaa. Avain mikkien käyttöä
varten löytyy iltakäytön käytävän seinällä olevasta laatikosta (koodi 0470).
TULOSTAULU
Tulostaulun käytöstä on hyvä sopia ennen tapahtumaa. Ohjauspaneeli löytyy katsomon alla olevasta
varastosta 4 (ovi 18.04), paneeli on vasemmanpuoleisessa lukollisessa kaapissa. Abloy-avain löytyy
iltakäyttäjien avainlaatikosta. Ohjauspaneeli toimii langattomasti. Ohjeet ovat englanniksi ja liikuntapalvelut
voivat lähettää ne järjestäjälle sähköpostitse. Tulostaulu on Naucon-1000.

KAHVIO
Nuorisotilojen kahvion käytöstä tulee tiedustella suoraan nuorisotalon henkilökunnalta
https://www.ouka.fi/oulu/nuoret/rajakylan-nuorisotalo / Nuorisotilan puhelinnumero 044 703 8319
Nuorisotilan kahvioon tarvitaan avain Rajakylän virastomestarilta. Mikäli nuorisotiloja ei ole erikseen
varattu tiloihin ei saa kulkea.
TUPAKOINTI
Kiinteistön alueella tupakointi on kielletty!
Peli / muissa tapahtumissa järjestyksenvalvojien on puututtava myös ovien edustalla tapahtuvaan
tupakointiin.

TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN VASTUULLA ON
•

Kilpatilaisuuden aikana käytössä on ainoastaan varatut liikuntasalit, pukuhuoneet ja katsomo.
Järjestäjän vastuulla on merkata oviin joista ei saa kulkea ”Kulku kielletty”. esim. nuorisotiloihin
meneminen aiheuttaa hälytyksen, josta vastaa järjestäjä.

•

Järjestäjä huolehtii, että lämmittely tapahtuu vain liikuntasalin tiloissa tai pukuhuoneissa.

•

Huolehtia että juomia/ruokia ei viedä liikuntasaliin.

•

Kilpailun/tapahtuman jälkeen muistakaa siistiä tilat ja palauttaa käyttämänne tavarat omille
paikoilleen.

•

Huolehtia tilat lukkoon tapahtuman jälkeen ja katsoa ettei tiloihin jää ulkopuolisia henkilöitä.

•

Siivota nuorisotilojen kahvio käytön jälkeen, jos tämä on ollut käytössä tapahtuman ajan.

•

Ilmoittaa Rajakylän virastomestarille & liikuntapalveluille mikäli tiloissa huomataan

•

Mikäli et ole jostakin asiasta varma, varmista asia aina etukäteen virastomestarilta.

Rajakylän koulun virastomestari: Niko Paakkari: 044 703 9768

