SF-CARAVAN LIEDON SEUTU ry.

Leporannan alue, Kynnyksentie 121, 21420 LIETO. Puh. 040-7180570
Pankkitili FI0443091040006031

VUOSI-/KESÄKAUSIPAIKKAHAKEMUS/-SOPIMUS 2021

Allekirjoittamalla tämän sopimuksen hyväksyn kääntöpuolella olevan sopimustekstin ja sitoudun
maksamaan vuosipaikkamaksun alla mainittujen ohjeiden mukaisesti.
SF-C nro ja yhdistys:

_______________________________________________________

Nimi:

_______________________________________________________

Osoite:

_______________________________________________________

Postitoimipaikka:

_______________________________________________________

Sähköpostiosoite

_______________________________________________________

Matka- /kotipuhelin

_______________________________________________________

Paikkamaksut (rasti ruutuun):

□
□
□

Vuosipaikka, SF-C Liedon jäsen koko sopimuskauden, isäntävuorovelvoite

370,00 €

Vuosipaikka, muun SF-C yhdistyksen jäsen, isäntävuorovelvoite

450,00 €

Kesäkausipaikka, minkä tahansa SF-C yhdistyksen jäsen, isäntävuorovelvoite

290,00 €

Vuosipaikkasopimus on voimassa 1.5.2021 - 30.4.2022 välisen ajan. Kesäkausipaikkasopimus on voimassa
1.5.2021 – 31.8.2021. Treffit eivät sisälly vuosi-/kesäkausipaikan hintaan.
Vuosi-/kesäkausipaikalla olevista vaunuista on maksettava vuosi-/kesäkausipaikkamaksu sekä täytettävä
matkustajailmoitus 17.4.2021 mennessä.
Uuden vuosi-/kesäkausipaikkahakijan tulee toimittaa hakemus/sopimus allekirjoitettuna, jonka jälkeen
hallitus tai hallituksen määräämät kaksi henkilöä käsittelevät hakemuksen. Vuosi-/kesäkausipaikan
myöntämisen ehtona on mm. se, että hakijan tulee pystyä tekemään yhdistyksen määrittelemä
isäntävelvoite. Hallitus tai hallituksen määräämä henkilö ilmoittaa hakijalle 7 päivän kuluessa,
myönnetäänkö hänelle vuosipaikka. Vuosi-/kesäkausipaikkasopimus astuu voimaan, kun hakemus on
molempien sopijaosapuolten allekirjoittama. Vuosi-/kesäkausipaikka on maksettava hyväksynnän jälkeen 7
päivän kuluessa kertamaksuna, tai välittömästi, mikäli vaunu on jo alueella.

□

Annan suostumukseni yhdistyksen hallitukselle käsitellä tietojani yhdistyksen toiminnan kannalta
välttämättömissä asioissa. Suostumus käsittää vuosi-/kesäkausipaikkasopimuksen, isäntävuorolistan,
majoitusilmoituksen ja leirintäyöpymislistan.

Paikka ja pvm:

___________________________________________

Vuosipaikkalaisen allekirjoitus:

___________________________________________

SF-Caravan Liedon Seutu ry:n puolesta: ___________________________________________
Mikäli kyseessä on ns. vanha vuosipaikan haltija, jatkuu sopimus allekirjoitettavan sopimuksen mukaisesti.
Hallituksella on mahdollisuus evätä vuosi-/kesäkausipaikan uusiminen, jos katsotaan, että vuosi/kesäkausipaikkalainen ei ole pystynyt tai ei pysty täyttämään sopimuksen ehtoja.

KÄÄNNÄ

SF-CARAVAN LIEDON SEUTU ry.
Leporannan matkailualue, Kynnyksentie 121, 21240 Lieto. Puh. 040-7180570
Sopimus on voimassa seuraavin ehdoin:
1. Alueella noudatetaan hallituksen hyväksymiä yleisiä leirintä- ja yhteiskokoontumissääntöjä sekä isännän ohjeita.
Alueella noudatetaan aina suositusten mukaista 4 m turvaväliä.

2. Yhdistyksen syyskokous vahvistaa vuosi- ja kesäkausipaikkamaksut. Hallitus ja isäntätoimikunta määrittelevät näiden
säännöt vuosittain.

3. Vuosi-/kesäkausipaikalla olevaa matkailuajoneuvoa saa käyttää majoittumiseen ja oleskeluun ainoastaan jäsenen

ruokakunta vieraineen. Ruokakuntaan kuuluvat samassa osoitteessa asuvat perheenjäsenet. Vuosi/kesäkausipaikkalaisen poissa ollessa matkailuajoneuvoa käyttävien vieraiden tulee käyttää omaa jäsennumeroaan ja
maksaa hinnaston mukaisesti. Vuosi-/kesäkausipaikkalaisen vieraiden maksut suoritetaan hinnaston mukaisesti.

4. Vuosi-/kesäkausipaikkalainen maksaa sähkön kulutuksesta aina kiinteän kWh-mittarin mukaan, kuitenkin niin, että alin
maksu on 3 €/maksukerta. Isännällä tai hallituksen määräämällä henkilöllä on oikeus käydä tarvittaessa lukemassa
kWh-mittarin lukema yhdessä vuosi-/kesäkausipaikkalaisen kanssa hänen matkailuajoneuvossaan.

5. Sähkömaksu tulee pääsääntöisesti suorittaa kuukausittain.
6. Matkailuajoneuvon poistuessa alueelta ilmoitetaan LÄHTÖ ALUEELTA aina isännälle ja MAKSETAAN sähkö.
Vuosi-/kesäkausipaikkalaisen tulee myös merkitä paluuajankohtansa omalle paikalleen selkeästi ja säänkestävästi.
Paikka on vapaasti muiden käytettävissä merkattuun paluupäivään asti. Ajalla 1.5. – 31.8. paikkaan tulee palata 60
vuorokauden kuluessa, muutoin paluuoikeus kyseiseen paikkaan peruuntuu, ja paikka siirtyy halukkaiden
kausipaikkalaisten kesken arvottavaksi, ja yhdistys poistaa mahdolliset tavarat paikalta.

7. Alueelle palattaessa ilmoittaudutaan isännälle ja ilmoitetaan kWh-mittarilukema.
9. Yhdistys ei ole vastuussa leirintäalueella olevista matkailuajoneuvoista, lisävarusteista eikä muusta vuosi-

/kesäkausipaikkalaisen omaisuudesta lukuun ottamatta yhdistyksen aiheuttamaa vahinkoa. StandBy-teltat eivät ole
alueella sallittuja.

10. Vuosi-/kesäkausipaikkalaisen edellytetään pitävän matkailuajoneuvonsa ympäristön siistinä. Alueella ei ole
talvikunnossapitoa.

11. Vuosi-/kesäkausipaikan ehtona on liikennöitävässä kunnossa oleva matkailuajoneuvo, jonka katsastus ja
liikennevakuutus ovat VOIMASSA.

12. Vuosi-/kesäkausipaikkalaisen tulee toimittaa majoitusilmoituslomake yhdessä vuosi-/kesäkausipaikkasopimuksen
kanssa toimistolle hallituksen ohjeiden mukaisesti.

13. Yhdistys ei ole velvollinen palauttamaan vuosi-/kesäkausimaksua tai sen osaa, mikäli vuosi-/kesäkausipaikkalainen

poistuu alueelta tai poistetaan alueelta vuosi-kesäkausipaikkalaisesta itsestään johtuvista syistä kesken sopimuskauden.
Sopimuskaudet on merkitty etusivulle. Mikäli kesäkausipaikkalainen haluaa vaihtaa vuosipaikkalaiseksi kesken kauden,
hänen tulee maksaa kesäkausipaikan ja vuosipaikan hintojen erotus.

14. Vuosi-/kesäkausipaikka edellyttää SF-Caravan ry:n jäsenyyttä. Sopimus raukeaa, mikäli SF-C:n jäsenmaksu jää

maksamatta, tai jos edullisemman hinnan vuosipaikkalainen vaihtaa pois Liedon yhdistyksestä kesken sopimuskauden.

15. Vuosi-/kesäkausipaikkaan sisältyy aina isäntävelvoite. Isäntävelvoite hoidetaan hallituksen ja isäntätoimikunnan
laatiman velvoitelistan mukaisesti.

16. Vuosi-/kesäkausipaikkalainen on vastuussa isäntävuorostaan. Jos hän ei voi itse hoitaa isäntävelvoitettaan, hän on

velvollinen järjestämään jonkun toisen tilalleen hoitamaan isäntävuoron. Vaihdosta on ilmoitettava hallitukselle, ja sille
on saatava hyväksyntä. Kaikki laiminlyönnit tai väärinkäytökset käsitellään hallituksessa, ja ne voivat aiheuttaa
pahimmillaan alueelta poistamisen.

17. Vuosipaikkalainen on velvollinen poistamaan telttansa, katoksensa ja muut esteet, kuten laverit sekä siirtämään

matkailuajoneuvonsa treffien ajaksi treffikäytännön mukaiseen paikkaan. Mikäli henkilö lähtee pysyvästi alueelta, hän
siivoaa paikkansa lavereineen pois tai vie tavarat aluetoimikunnan vetäjän määräämään paikkaan.

