VARAUSJÄRJESTELMÄ
Varmista viikottaiset treenit sinulle parhaiten sopivaan
aikaan varaamalla vuoro.
Varausjärjestelmä on käytössä kaikille ohjatuille tunneille helpottamaan tuntien seurantaa, suunnittelua, sekä
asiakkaiden tiedottamista mahdollisista tunti muutoksista.
Varausjärjestelmä helpottaa myös oman treeniviikkosi suunnittelua: aikataulut on helposti saatavilla ja kaikki
varaamasi tunnit ovat sinulla ylhäällä ja pystyt niitä helposti tarkastelemaan. Varausjärjestelmään päivitämme
myös mahdolliset tunti/ ohjaaja muutokset.
OHJEET VARAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN:
Varausjärjestelmän löydät nettisivuiltamme:
hyvantuulenkuntoklubi.net – VARAA AIKA TUNNILLE
Linkki: https://hyvantuulenkuntoklubi.kulkuriaccess.fi/php/etusivu.php
Rekisteröidy ensin ja luo itsellesi tunnukset. Saat vahvistuksen tekstiviestillä kun tunnuksesi toimivat ja pääset kirjautumaan
varausjärjestelmään.
Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi.
Voit valita näkymän päivä/ viikko kohtaisesti ja näkyykö sinulle esim. kaikki päivän tunnit vai esim. tietyssä salissa pidettävät
tunnit.
Varaa paikkasi ennakkoon tunnille/ tunneille joille osallistut. (katso aikataulu alempaa)
Suosittelemme varaamaan koko viikon tunnit kerralla, mikäli tiedät jo mihin tunneille tulet osallistumaan.
Varauksia voi tehdä aina 2vk eteenpäin ja varauksia voi olla max. 10 kerrallaan.
Tunnilla tulee olla vähintään 3 varausta, jotta tunti toteutetaan.
Oman varauksen voit perua varausjärjestelmän kautta vielä 2h ennen tunnin alkua, tämän jälkeen peruutus onnistuu
soittamalla 052184669. Mikäli vastaanotto on suljettu voit lähettää tekstiviestin/ WhatsApp viestin numeroon: 0407667077
niin poistamme varauksesi.
Tuntien varausten tarkistus / mahdollisista muutoksista infoaminen:
Arki iltoina klo 16.30-18.25 alkavien tuntien tarkistus tehdään klo 15. Varaathan paikan näille tunneille klo 15.00 mennessä.
Arki iltoina klo 18.30 ja tämän jälkeen alkavat tunnit tarkistetaan klo 16.30. Varaukset näille tunneille klo 16.30 mennessä.
Sunnuntai illan kaikki tunnit tarkistetaan klo 16, joten varaathan paikkasi klo 16 mennessä.
Aamutuntien tarkistus on ajoitettu vastaanottomme aukioloaikojen mukaisesti:
Arki aamutunnit tarkistetaan edellisenä iltana klo 20.
Lauantai aamutuntien tarkistus tehdään perjantaina klo 18.
Mikäli tunnilla on vähemmän kuin 3 varausta - tunti peruuntuu ja peruuntumisesta ilmoitetaan kaikille paikkansa varanneille
soittamalla/ tekstiviestillä. Näin kukaan ei tule paikan päälle turhaan.
Mikäli olet tulossa tunnille ilman ennakkovarausta, voit tarkistaa tunnin tilanteen vielä ennen saapumistasi
varausjärjestelmän kautta. Mikäli tunti on peruuntunut sitä ei näy enää varausjärjestelmässä.
Myös muissa tunteja koskevissa muutos tilanteissa, kuten ohjaajan sairastapauksissa pyrimme tiedottamaan aina
mahdollisimman ajoissa paikkansa ennakkoon varanneita.
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