JÄRJESTYSHENKILÖSITOUMUS
Palautettava HYY:n järjestöpalvelutoimistoon tilankäyttösopimuksen allekirjoituksen yhteydessä!

Järjestö:

Osallistujamäärä: n.

Tilaisuuden päivämäärä:

Paikka: Alina-sali

Tilaisuuden luonne:

Otteita HYY:n tilojen käyttösopimuksen ehdoista:
•

•
•
•
•
•
•
•

Juhlien järjestäjän on nimettävä keskuudestaan 4 järjestyshenkilöä, joiden on täytettävä järjestyshenkilöiden
sitoumuslomake, joka palautetaan HYY:n järjestöpalvelutoimistoon avainten noudon yhteydessä. Järjestyshenkilöiden
tulee valvoa yleistä järjestystä juhlissa ja tarvittaessa ottaa kiinni tai poistaa kokonaan HYY:n tiloista (tarvittaessa
vartijoiden avustuksella) häiriötä aiheuttavat henkilöt tai tekijät. Järjestyshenkilöiden tulee käyttää HYY:n
järjestyshenkilöliivejä tai muuta selkeää tunnistetta eivätkä he saa esiintyä päihtyneinä. Järjestyshenkilöiden, samoin kuin
juhlien vastuuhenkilön, on oltava koko ajan tavoitettavissa, mikäli esim. vartijat, HYY:n edustajat tai poliisi heitä kysyvät,
pystyttävä vastaamaan näiden kysymyksiin ja toimittava näiden antamien ohjeiden mukaisesti.
Mikäli kyseessä on nk. avoin juhlatilaisuus, järjestäjän tulee huolehtia, että Uuden ylioppilastalon alaovella on vähintään
yksi järjestyshenkilö koko tilaisuuden kestoajan. Muussa tapauksessa ulko-ovi ja itse juhlatilan ovet tulee pitää suljettuina
koko tilaisuuden ajan. Ovia ei saa pönkätä auki.
Paloturvamääräysten mukaisesti Uuden ylioppilastalon A-portaan alueen tiloissa voi yhteensä oleskella kerralla
maksimissaan 240 henkeä, Alina-salissa maksimissaan 100 henkeä. Kävijämäärän valvonta on järjestäjän vastuulla, ja
henkilömäärän ylitys saattaa hätätapauksessa aiheuttaa vakavan vaaratilanteen.
Ulkopuolisia henkilöitä ei saa päästää mihinkään HYY:n tiloihin. Tarvittaessa sisäänpyrkijöitä voidaan pyytää esittämään
opiskelijakortti. Jollei korttia ole, henkilöä ei tarvitse päästää tiloihin.
Niiden järjestöjen edustajilla, joilla on kerhotilat samassa kerroksessa kuin käynnissä oleva tilaisuus, on oikeus käyttää
omia tilojaan myös tilaisuuden aikana sitä häiritsemättä.
Tilaisuuden sisäänpääsyn on päätyttävä viimeistään klo 03.30 ja koko tilaisuuden tulee päättyä viimeistään klo 04.00.
Tilojen tulee olla siivottuina ja tyhjinä viimeistään klo 06.00.
Juhlinta tapahtuu vain varatussa tilassa, ei mm. porraskäytävän alueella. Tupakointi on sallittu ainoastaan Alina-salin
tupakkahuoneessa. Hätäpoistumisreitit tulee pitää aina esteettöminä.
Mikäli tilaisuuden järjestäjät havaitsevat, että näitä ehtoja ei noudateta, on heidän ilmoitettava asiasta vartioliikkeen
edustajille sekä pyydettävä näitä tarvittaessa apuun tai keskeyttämään tilaisuus. Tilaisuus keskeytetään aina, mikäli tiloissa
on alaikäisiä tai tilaisuuden aikana ilmenee epäily tai näyttö huumeiden käytöstä. Kaivopihan alueen Securitas Oy:n
vartijat tavoittaa päivällä numerosta 040 585 0791 ja illalla ja yöllä numerosta 040 581 7574.

Me allekirjoittaneet sitoudumme toimimaan järjestyshenkilöinä yllämainitussa tilaisuudessa ja
noudattamaan yllämainittuja tilojen käyttösopimuksen ehtoja.
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