Juhatuse otsus 10.12.2014

ESLÜ koolitusplatside kasutuskorrast
Kuna ESLÜ koolitusplatsidel soovib palju inimesi treenida ning treenerid soovivad oma gruppidele
kindlateks aegadeks platse reserveerida, arutas juhatus nii telefonitsi kui meili teel platside
kasutuskorraga seonduvat. Eesmärgiks oli leida variant, mis võimaldaks võimalikult paljudel ESLÜ
liikmetel platse treenimiseks kasutada.
Leiti, et vähese päevavalgusega perioodil peaks nädalavahetusel olema nö. tavatreenijal võimalik
päevasel ajal oma koera treenida ja selleks tuleks jätta spetsiaalsed üldkasutatavad ajad kõigile ESLÜ
liikmetest treenida soovijatele.
Otsustati:
Kehtestada ESLÜ Tagadi ja Vääna koolitusplatsidele alljärgnev kasutuskord:
1. Jätta Vääna platsi üldkasutatavaks trenni ajaks laupäev kl 11-15. Sel ajal platsi ei reserveerita
(v.a. võistluseks või eksamiks) ning kõikidel ESLÜ liikmetel on seal võimalus trenni teha.
Platsitasud peavad eelnevalt olema tasutud vastavalt ESLÜ kodulehel olevale hinnakirjale.
2. Jätta Tagadi koolituskeskuse kuulekusplatsi üldkasutatavaks trenni ajaks pühapäev kl 11-15.
Sel ajal platsi ei reserveerita (v.a. võistluseks või eksamiks) ning kõikidel ESLÜ liikmetel on
seal võimalus trenni teha. Platsitasud peavad eelnevalt olema tasutud vastavalt ESLÜ
kodulehel olevale hinnakirjale (praeguse korra järgi on Tagadi plats ESLÜ liikmetele tasuta).
3. Platside broneeringuid tehakse maksimaalselt ühe kalendrikuu kaupa, v.a. eraldi
kokkulepped varrukagruppidega. Võistluste tarbeks saab broneeringuid teha kogu jooksva
võistlushooaja kohta. Broneerimine toimub ESLÜ kodulehel avaldatud meiliaadressi kaudu.
Platsi broneerimise loa annab ESLÜ juhatus või juhatuse poolt selleks määratud isik.
4. Koolitusplatside lahtiolekuajad on avaldatud ESLÜ kodulehel. Platse kasutada soovijad on
kohustatud nendest aegadest kinni pidama. Muul ajal on platside kasutamine keelatud. Eriti
taunitud on igasugune koerte haukumine ja lärm, mis võib ümberkaudseid elanikke häirida.
5. Kõik platside ja koerapargi kasutajad on kohustatud kasutama platside inventari sihipäraselt
ja heaperemehelikult, koristama oma koera väljaheited, oma tekitatud prügi kokku korjama
ning järgima hea koerapidamise tavasid. Platside ja koerapargi inventari kasutamine toimub
kasutaja omal vastutusel.
6. Treeningplatsid on mõeldud koerte treenimiseks, mitte jalutamiseks. Enne platsile tulekut
peavad koerad olema jalutatud.
7. Platsi kasutada soovijad peavad suhtuma teistesse treenijatesse lugupidavalt ning platsi
ühiskasutust sõbralikult jagama. Teiste trennide filmimine ja pildistamine on lubatud üksnes
treenija loal.
8. Mõlemal platsil on parkimiseks spetsiaalne ala, parkida tohib ainult parkimisalas. Vääna
platsil on lubatud parkida ka tee äärde, kuid nii, et teised autod mööda mahuvad.
9. Punktide 1 ja 2 määratud ajad kehtivad ajavahemikul 1.01.2015 – 30.04.2015. Peale seda
vaatab ESLÜ juhatus uuesti platside kasutuskorra läbi ning vajadusel kehtestab uued ajad.
Täpsem info platside kasutamise kohta on avaldatud ESLÜ kodulehel.

10. Platside kasutuskorra järgimine on kõikidele platside kasutajatele kohustuslik, rikkujad
kaotavad õiguse ESLÜ koolitusplatse kasutada.
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