Ovenavaajan info
Myyrmäki

AAMUISIN PERHEUIMAKOULU
Hallilla saattaa
taitouimareita.

olla

myös

Vandersin

uimareita

ja

1. Huolehdi tarvittavat välineet valmiiksi (ohjaaja auttaa näissä).
o Avainkorttilaatikko kassan eteen (löytyy kassalta/kassan
vierestä)
o Nimilistat ja kynä (tässä kansiossa)
o Kiinnitä varattu Vanders-kursseille -lappu ulko-oveen (tässä kansiossa)
2. Avaa ovi ulkopuolelle saapuvalle asiakkaalle, ja toivota hyvät huomenet. Pidä ovea
kunnolla auki niin, että perheet pääsevät helposti sisään myös lastenrattaiden kanssa.
3. Lastenrattaat jätetään aulaan.
4. Merkitse saapunut nimilistoihin.
o Listoissa lukee lapsen nimi.
5. Anna avainkortit ja opasta tarvittaessa, miten niitä käytetään.
o Laitetaan kaapin oveen, jotta sen saa lukkoon.
6. Ohjaa oikeisiin pukuhuoneisiin, jos ovat ensimmäistä kertaa paikalla.
7. Vuorosi päätyttyä…
o ota ulko-ovesta pois varattu Vanders-kursseille –lappu.
o jätä tämä ohjekansio aulaan punaisen kaapin päällä olevaan valkoiseen koriin.
8. Voit lähteä kotiin klo 10.00, kun uimahalli aukeaa yleisöuimareille.

Kysymyksiä tai yllättäviä tilanteita?
Pyydä altailla olevalta ohjaajalta apua tai soita!

Uimahallin laitoshuoltaja
0400-661573

Vandersin kurssikoordinaattori
050-3573873

ILTAISIN UIMAKOULUT
Hallilla saattaa
taitouimareita.

olla

myös

Vandersin

uimareita

ja

1. Huolehdi tarvittavat välineet valmiiksi (ohjaaja auttaa näissä).
o Avainkorttilaatikko kassan eteen (löytyy kassalta/kassan
vierestä)
o Nimilistat ja kynä (tässä kansiossa)
▪ Lauantaisin: Yksi aikuisten nimilista
▪ Sunnuntaisin: Yksi perheuimakoulun, kaksi erityisuimakoulujen ja kolme
aikuisten kurssien nimilistaa
o Kiinnitä varattu Vanders-kursseille -lappu ulko-oveen (tässä kansiossa)
o Avain pukuhuoneille (kassalta)
2. Tehtävänäsi on avata ulko-ovea Vandersin asiakkaille.
3. Merkitse saapuneet nimilistoihin (perheuimakoulut, erityisuimakoulut, aikuiset). Muut
kurssilaiset (uimakoulut, vesirallit) hakee ohjaaja.
4. Nimilistoihin merkattavat kurssilaiset tulevat usein noin 15 minuuttia ennen kurssin alkua,
ja saavat kulkea aulasta altaille itsenäisesti.
5. Anna avainkortit ryhmille, jotka merkkaat nimilistoihin, ja opasta tarvittaessa, miten
avainkortteja käytetään.
o Laitetaan kaapin oveen, jotta sen saa lukkoon.
6. Ohjaa oikeisiin pukuhuoneisiin kyseiset ryhmäläiset, jos ovat ensimmäistä kertaa
paikalla.
7. Pukuhuoneiden ovet ovat lukossa, joten päästä sähköavaimella kyseiset kurssilaiset
pukuhuoneille. Erityisuimakoululaisilla on mahdollisuus käyttää myös invapukuhuoneita,
mutta he osaavat pyytää, mikäli haluavat sinne. Sama avain käy invapukuhuoneisiin.
8. Muut kurssilaiset (uimakoululaiset ja vesirallilaiset) odottavat aulassa omaa ohjaajaansa.
9. Vuorosi päätyttyä…
o ota ulko-ovesta pois varattu Vanders-kursseille –lappu.
o jätä tämä ohjekansio aulaan punaisen kaapin päällä olevaan valkoiseen koriin.
o jätä avain kassalle. Kassalla pitäisi olla uimavalvoja klo 17-22. Jos hän ei ole
paikalla, tiputa avain kassan puolelle.
10. Voit lähteä kotiin lauantaina klo 20.00 ja sunnuntaina klo 20.30.

Kysymyksiä tai yllättäviä tilanteita?
Pyydä altailla olevalta ohjaajalta apua tai soita!

Uimahallin laitoshuoltaja
0400-661573

Vandersin kurssikoordinaattori
050-3573873

