Kumpulan Siirtolapuutarhan kerhotalon käyttö jäsenten yksityistilaisuuksiin
Yleiset käyttöehdot
Kerhotaloa voi kayttää Kumpulan Siirtolapuutarhayhdistys ry:n jäsen vieraineen.
Kerhotalon käyttöaika on 1.6.-1 5.9.
Tilaisuuksien henkilömäärä voi olla enintään 60 henkilÖä.
Varaaja saa käyttöönsä kerhotalon salin, keittion ja terassin.
Grillikatos ei kuulu varaukseen, ellei erikseen toisin sovita'
Kenttä ja kerhotalon wc ovat varaa)an lisäksi alueen yleisessä käytössä.
Kerhotalon varaaja on vastuussa myös vieraistaan. Häiriökäyttäytyminen voi estää
kerhotalon uuden varaamisen jatkossa.

Hakemus
Hakemus jätetään kirjallisesti yhdistyksen hallituksen sihteerille hyvissä ajoin ennen
haluttua päivää. Hakemuksessa tulee näkyä haluttu päivämäärä, kellonaika, henkilömäärä
ja tilaisuuden luonne (esim. syntymäpäivä).
Hakemuksessa on hyvä mainita myÖs varapäivä.
Hakemukset käsitellään yhdistyksen hallituksen kokouksissa.
Yhdistyksen omat tilaisuudet ovat etusijalla varauksista päätettäessä.

Varausaika
Varausaika alkaa tilaisuutta edeltävänä päivänä klo 15.00 ja päättyy tilaisuutta seuraavana
päivänä klo 12.00. Tämä aika koskee myös tilaajan erikseen tuomia tavaroita.
Varauksen peruminen
Varauksen voi perua maksutta 3 vrk ennen tilaisuutta,
Käyttökorvaus
Yhdistyksen hallitus måärää vuosittain käyttÖkorvauksen, joka maksetaan ennen avatnten
luovutusta. Käyttökorvaus sisältää kerhotalon, terasstn ja keittiÖn käytÖn. Varaajan
käyttöön luovutettavista astioista ja kylmätiloista on varaajan sovittava emännän kanssa.
Pöytäliinat, pyyhkeet ja wc-paperi eivät sisälly kayttÖkorvaukseen.
Avaimet

Emäntä luovuttaa kerhotalon avaimet etukäteen sovittuna aikana ja opastaa samalla
keittiön laitteiden käytössä. Avaimet palautetaan emännälle sovittuna aikana.
Samalla katsastetaan tilojen ja varusteiden kunto.

Ohjeita
Kerhotalo luovutetaan takaisin täysin siivottuna ja entiseen tapaan kalustettuna.
Mahdollisesti rikkoutuneista kalustelsta, laitteista ja astioista ilmoitetaan emännälle tai
sihteerille. Hallitus määrittää rikkoutuneista esineistä maksettavan korvauksen.
Seinlin, kattoon ja lattiaan ei saa kiinnittää mitään naulaamalla tai ruuvaamalla.
Sisällä ja terassilla ei saa pitää avotulta. Tupakointi sisällä on kielletty.
Astiat luovutetaan puhtaaksi pestyinä. Pesu tulee tehdä pesuastioissa (eijuoksevan
veden alla).
Varaajan tulee kuljettaa jätteet alueen jätesäiliÖihin'
Mikäli käytetään lämmittimiä, ne saa kytkeä ainoastaan niille merkittyihin pistorastoihin.
Aänentoiitolaitteista saa opastusta tarvittaessa sähkÖlaitteiden valvojalta. Erityisesti
ulkokaiuttimien äanentason on oltava sellainen, että lähinaapurit etvät häirtrnny

Muuta

JärjestyssääntÖjen mukainen hiljaisuus alueella on klo 23.00 alkaen
Tiläaja huotehtii vieraiden poistumisesta alueelta pääportin sulkemisen (klo 21) jälkeen

Mukavia juhlial
Kumpulan Siirtolapuutarhayhdistys ry
Hallitus

Käyttöoh.Je on hyväksytty hallituksen kokouksessa
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