KYLÄTALO NOUSULA RY (Koivumäentie 3, Silvola)
Yht. hlö varaukset: siht. Marja-Leena Hasselqvist, p. 040 8656 801, mlhasselqvis@gmail.com

KYLÄTALO NOUSULAN VAHVISTUS TILAVARAUKSESTA / LASKU
TILAAJAN TIEDOT
Organisaatio
Vastuuhenkilö
Lähiosoite
Postinro ja -toimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Laskutusosoite, jos eri
Muuta

VARAUSTIEDOT
Tilaisuus
Pvm ja kellonaika
Tila
Henkilömäärä
Laitteet / astiat / tuolit

Karkea siivous

/

klo

mennessä

Hinta

Vahingonkorvaukset

Muut ehdot

Maksettava yhteensä €

Maksutapa

o
o

Tilaisuuden yhteydessä käteismaksu talonmiehelle
Osuuspankki, Kerimäki FI51 513300 20043468

KYLÄTALO NOUSULA RY (Koivumäentie 3, Silvola)
Yht. hlö varaukset: siht. Marja-Leena Hasselqvist, p. 040 8656 801, mlhasselqvis@gmail.com

VUOKRAUSEHDOT
TILAAJAN HUOMIOITAVA SEURAAVAA

o Tilaaja sopii suoraan talonmiehen kanssa tilojen avaamisesta ennakkovalmisteluja, itse tilaisuutta

o
o
o
o
o
o
o
o

o

ja jälkisiivousta varten. Yhteystiedot
 Raimo Hagman (ovenavaus ja tilojen näyttö), p. 050 496 5764
 Sirpa Hagman (tilojen siistiminen), p. 050 499 4483
Tilaaja vastaa sisätilojen ja ulkoalueiden siisteydestä ja järjestyksenpidosta.
Tilaaja vastaa kaikista tilaisuuteen liittyvistä luvista vuokrausaikana.
Tilaaja voi tulla somistamaan tilaa sopimuksen mukaan. Naulojen iskeminen seinään ym.
kiinnikkeiden käyttö on kielletty.
Tupakointi on sallittu vain pihalla.
Ulkotulia käytettäessä ne tulee olla vähintään kolmen metrin etäisyydellä seinästä.
Ilotulitteiden käyttö tontilla on kielletty.
Talon asuntosiiven sisäpihan puoleinen alue on yksityiskäytössä, ei tilaajien.
Tilaaja tekee tilaisuuden jälkeen karkean siivouksen, joka tarkoittaa, että keittiötilat on täysin
siivottu (tasot ja lattia myös pesty). Muista tiloista roskat on kerätty roskapusseihin ja tilat ovat
perussiistit. Mikäli tila on poikkeuksellisen epäsiisti tilaisuuden jälkeen, on vuokraajalla oikeus
laskuttaa 100 euroa lisämaksua siivouksesta. Iltamyöhään kestävän tilaisuuden jälkeen karkea
siivous tulee olla tehty seuraavaan päivään klo 12 mennessä.
Roskia voi jättää korkeintaan yhden jätesäkillisen verran. Loput roskat tilaaja vie mukanaan.
Pullot ja tölkit voi jättää keittiöön niille varattuun paikkaan.

ASTIASTOA VUOKRATTAESSA
o
o
o
o

Kylätalo Nousulassa on 100 hengen kahvi- ja ruoka-astiasto sekä valkoisia pöytäliinoja.
Tavarat omistaa ja niitä vuokraa Silvola – Anttolan maaseutunaiset ry.
Tilaaja voi vuokrata astiat ja liinat käyttöönsä ottamalla yhteyttä talonmies Sirpa Hagmaniin p.
050 499 4483.
Hinnat löytyvät sivustolta;
http://www.anttolanseutu.fi/aktiviteetit/silvolaanttolan_maaseutunaiset_ry/astioiden_vuokraus

VAHINGONKORVAUKSET
o
o

Tilaaja tai vastuuhenkilö sitoutuu korvaamaan kiinteistölle tai irtaimistolle aiheutuneet vahingot.
Ilmoitus rikkoutuneista esineistä / asioista tulee tehdä talonmiehelle välittömästi tilaisuuden
jälkeen.
VUOKRAHINNAT 1.7.2014 – 31.12.2015
Vuokrat euroa

1.7.2014-31.12.2015

säännöllinen viikoittainen vuokraus oman kylän järjestöt ja kyläläiset
ma-to (hinta / tunti)

11

säännöllinen viikoittainen vuokraus yritykset ja muut järjestöt mato (hinta / tunti)

13

Tanssit ja muut yleisötapahtumat

125

Huutokaupat

220

Kokous

40

Tilaisuus max 3 tuntia, lisätunti 10 €, max yht. 6 h

55

Tilaisuus 1 vrk, esim. klo 12 - klo 12

190

Tilaisuus 2 vrk

380

