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Carpella Strandlidin käyttösäännöt ja -ohjeet kokous-/saunaosastolle
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Carpella Strandlidin tiloja voi vuokrata 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka tekee
vuokrasopimuksen Karperö Uf:n kanssa. Sopimuksella vuokralainen sitoutuu
noudattamaan tilojen käyttösääntöjä ja -ohjeita.
Kokous-/saunatiloihin mahtuu enintään 40 henkilöä.
Vuokralainen on vastuussa tilojen järjestyksenvalvonnasta sekä mahdollisista
viranomaisten myöntävistä luvista.
Teillä on vuokrasopimuksen mukaan pääsy kokous-/saunaosastolle, siivouskomeroon
sekä WC-tiloihin vuokrauksen aikana.
Saatte tekstiviestillä koodin avainkaappiin, joka sijaitsee kokous-/saunaosaston
sisäänkäynnin vasemmalla puolella. Palauta laskuri 0000:aan ja säilytä avainta aina
avainkaapissa.
Voitte vapaasti valita catering-yrityksen. Tiloissa ei ole anniskeluoikeutta.
Pöytien päällä istuminen tai seisominen on ehdottomasti kielletty.
Tilojen koristelu tulee tehdä niin, ettei siitä jää näkyviä jälkiä seiniin ja kattoon. Esim.
nastojen yms. reikiä aiheuttavien tavaroiden käyttö on kielletty.
Savukoneen käyttö on kielletty koska kiinteistö on varustettu palovaroittimilla.
Tupakointi on sallittu vain ulkona! Käyttäkää ulkopuolella olevat tuhkakupit.
Loppusiivouksen hoitaa Karperö Uf. Loppusiivoukseen sisältyy lattioiden ja vessojen
siivous.
Teidän vastuulla on roskakorien tyhjennys sekä muut tavarat pitää viedä pois.
Puhdistakaa myös kaikki työpinnat sekä tiskatkaa kaikki astiat mitkä ovat käytetty.
Jäteastiat löytyvät ulkona.
Eko-Piste löytyy Karperön urheilukentän vieressä (noin 500 m juhlatilasta). Siihen
voitte jättää metallipurkkeja ym. jos ei juhlatilassa löydy tarkoituksenmukaisia roskaastioita. Siivotkaa myös ulkoaluetta. Esim. mahdolliset tupakantumpit kerätään pois.
Muistakaa ilmoittaa meille mahdollisista vahingonteoista tai muista vastaavista,
sopiakseen mahdollisista lisää korvauksista.
Laiminlyödystä siivouksesta tai erityisen sotkuisista tiloista veloitetaan 100 €.
Mikäli mahdollisia oksennuksia ei ole siivottu, perimme 100€ / oksennus.
Poistuessaan kiinteistöstä vuokralainen varmistaa, että kaikki ulko-ovet ovat lukossa
ja että keittiökoneet ja muut sähkölaitteet ovat sammuttu.
Uimaranta on Mustasaaren kunnan. Jos uimarannan vieraat käyttäytyvät häiritsevästi, ottakaa yhteyttä viranomaisiin.
Meidän toiminta perustuu vapaaehtoiseen talkootyöhön, vastaukset s-postin kautta
tai puhelimitse voi viivästyä. Pyrimme vastaamaan mahdollisimman nopeasti.

Karperö Uf Strandlid toivoo, että tulette viihtymään meidän tiloissa sekä toivottaa teille
hyvää juhlaa!

