HARJOITUKSISTA:	
   	
  
• Tulkaa	
  tunneille	
  ajoissa!	
  Ryhmän	
  kokoaminen	
  tunnin	
  alussa	
  ja	
  lämmittely	
  on	
  kaiken	
  a	
  ja	
  o.	
  
• Tunneilla	
  edetään	
  opettajan	
  ohjeiden	
  mukaan	
  turvallisen	
  harrastuksen	
   takaamiseksi;	
  perhesirkusryhmissä	
  
oma	
  aikuinen	
  varmistaa,	
  että	
  pienemmät	
  ovat	
  kuulolla	
  ja	
  hallussa.	
  Pienet	
  osallistuvat	
  tunnilla	
  päivän	
  
jaksamisen	
  mukaan,	
  kivaa	
  saa	
  olla!	
  
• WC-‐reissu	
  ennen	
  sirkustuntia,	
  kädet	
  pitää	
  pestä	
  ja	
  desinfioida	
  ennen	
  ja	
  jälkeen	
  harjoitusten.	
  
• Harjoitussaliin	
  mennään	
  vasta	
  oman	
  tunnin	
  alkaessa.	
  Välineille	
  mennään	
  opettajan	
  luvalla.
• Pitkät	
  hiukset	
  laitetaan	
  aina	
  kiinni.	
  
• Vaatteiksi	
  käyvät	
  joustavat	
  trikoot/shortsit	
  ja	
  t-‐paita,	
  ohuet	
  tossut	
  tai	
  paljaat	
  varpaat.	
  Ulkovaatteet	
  
pukuhuoneisiin.	
  Vain	
  hyppynaru	
  (jump	
  rope)-‐	
  ja	
  katutanssitunneille	
  sisäkengät.	
  Aluksi	
  pärjää	
  ilmankin.
• Saliin	
  voi	
  tuoda	
  mukanaan	
  juomapullon	
  (suosimme	
  vettä	
  janojuomana).	
  
• Saliin	
  tulevat	
  vain	
  tunneille	
  osallistujat.	
  Huoltajat	
  ja	
  ystävät	
  voivat	
  käydä	
  ulkoilemassa	
  tms.
• Tunneilla	
  kuvaaminen	
  luvanvaraista,	
  pukuhuoneissa	
  ehdoton	
  kuvauskielto. Esitykset	
  ovat	
  julkisia	
  ja	
  niitä	
  
saa	
  kuvata.	
  
	
  
MUUTA	
  HUOMIOITAVAA:	
  
• Roskat	
  roskiin!	
  Siisteys	
  kunniaan	
  myös	
  pukuhuoneissa	
  ja	
  vessoissa.	
  
• Poissaoloista	
  kannattaa	
  ilmoittaa	
  s-‐postilla	
  tai	
  tekstiviestillä	
  sirkuksen	
  puhelimeen	
  044-‐2565225.
• Kännykät	
  äänettömälle.	
  Oppilaiden	
  tavaroita	
  ei	
  ole	
  vakuutettu,	
  joten	
  kännykät/silmälasit	
  suojaan.
• PARKKEERAUS	
  koulun	
  alueella:	
  ParkkiPate	
  sakottaa	
  arkisin	
  klo	
  7-‐14	
  henkilökunnan	
  parkkipaikalla,	
  sisäpihalle	
  
voi	
  pysäköidä	
  klo	
  17	
  jälkeen.
• Alueella	
  ammattimaisia	
  pyörävarkaita!	
  Lukitse	
  pyörä	
  aitaan	
  tai	
  tolppaan	
  harjoitusten	
  ajaksi.
	
  
	
  
TÄRKEÄÄ:
• Mikäli	
  oppilas	
  joutuu	
  perumaan	
  sirkuskouluosallistumisensa	
  esim.	
  tapaturman	
  tai	
  sairastelun	
   vuoksi,	
  
harrastusmaksu	
  tai	
  osa	
  siitä	
  palautetaan	
  lääkärintodistusta	
  vastaan.	
  Jäsenmaksuista	
   ei	
  palautusta	
  /	
  vapautusta	
  
eräpäivän	
  jälkeen.	
  
• Tiedotus	
  tapahtuu	
  sähköpostitse.	
  Yhteystiedot	
  kannattaa	
  pitää	
  päivitettyinä.	
  Tiedotteet	
  näkyvät	
   aina	
  myös	
  
harjoituspaikan	
  seinässä.	
   	
  
• Olettehan	
  ilmoittaneet	
  sirkuskoululle	
  mikäli	
  lapsella	
  on	
  erityistarpeita	
  tai	
  muuta	
  huomioitavaa.	
  Tästä	
  on	
  iso	
  
apu	
  sekä	
  oppilaalle	
  että	
  opettajille,	
  jotka	
  voivat	
  ottaa	
  tarpeet	
  huomioon	
  jo	
  tuntia	
  suunnitellessa	
  ja	
  opetuksen	
  
toteutuksessa.
• Vapaaoppilaspaikkoja	
  ja	
  maksuhelpostuksia	
  myönnetään	
  harrastusmaksusta	
  (ennakkomaksu	
  koskee	
  kaikkia)	
  
taloudellisin	
   perustein	
  muutamalle	
  oppilaalle	
  lukukaudeksi	
  kerrallaan.	
  Vapaamuotoisen,	
  kattavan	
  hakemuksen	
  
(selvitys	
  tuloista	
  ja	
  perustelut)	
  tulee	
  olla	
  perillä	
  18.8.	
  mennessä:	
  lintsinsirkus@gmail.com

	
  

