PAIMION RASTI RY:N SEURAMAJA RASTITUVAN KÄYTTÖ- JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
1.

Rastitupa sijaitsee Paimion kaupungin Ilttulan kylässä, osoitteessa Ilttulantie 101.
Aiemmin kyläkouluna toiminut Kevolan vanha koulurakennus on kesästä 2004 lähtien
ollut Paimion Rastin seuratoiminnan keskus.

2.

Seuramaja Rastituvan varaukset tehdään sähköpostitse: rastitupa ät paimionrasti.fi
Laskutustiedot tulee ilmoittaa varauksen yhteydessä.
Tilojen käytön laskutuksen hoitaa: Kaija Hulkkonen; hulkkonen.kaija ät gmail.com
Lisätietoja varauksista voi katsoa/kysellä:
www.paimionrasti.fi sivustolta – kohdasta Rastitupa
tai Kaarina Karjalaiselta: kaarianna ät luukku.com
tai Kaija Hulkkoselta: hulkkonen.kaija ät gmail.com
Tilavaraukset tulee perua vähintään kaksi (2) viikkoa ennen varausajan alkamista.
Peruuttamattomista varauksista peritään 50 % hinnasta.

3.

Tilat luovutetaan käyttäjilleen varustuksineen ns. omatoiminta periaatteella.
Avaimet luovutetaan tulopäivänä sopimuksen mukaan, lähtöpäivänä avaimet on
luovutettava viimeistään klo 14:00 mennessä tai sopimuksen mukaan.

4.

Jos tiloissa rikkoutuu jotain, tieto tapahtuneesta tulee ilmoittaa yhteyshenkilölle.
Vahinkotapauksissa tilan käyttäjät ovat korvausvelvollisia.

5.

Majoittujilla on oltava omat lakanat ja tyynyliinat mukanaan. Keväisin ja syksyisin
villasukat tms. on myös hyvä olla mukana sillä rastituvan lattiat saattavat olla viileät.

6.

Sisätiloissa ei saa liikkua suunnistuskengissä eikä ulkojalkineissa.
Suunnistusvarusteiden pesu EI OLE sallittu lavuaareissa. Pesuvateja löytyy
saunarakennuksesta.

7.

Veden turhaa valuttamista on vältettävä, koska lämminvesivaraajat ovat rajallisia.

8.

Alkoholin käyttö ja tupakointi tiloissa eivät ole sallittuja!

9.

Klo 23:00 – 06:00 välisenä aikana annetaan yörauha naapureille niin sisällä kuin
ulkonakin.

10.

Tilat on siistittävä käytön jälkeen! Tiloista löytyy siivoustarvikkeita.
Huolehdi seuraavista asioita ennen lähtöä:
- Astiat on puhdistettava ja järjestettävä omille paikoilleen
- Tuolit ja pöydät on asetettava omille paikoilleen
- Roskakorit on tyhjennettävä (jäteastia löytyy rakennuksen
ulkopuolella seinän vieressä)
- Vuoteet on pedattava
- Lattiat on imuroitava/lakaistava
- Saunatilat ja kaikki WC:t on myös siistittävä
Seuramaja Rastitupa on omatoimipaikka, jossa omat jäljet on siivottava ja tilat on
järjestettävä ennalleen.
Ylimääräisestä siivouksesta tulemme perimään lisämaksun!
TERVETULOA!
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