
YLEISET VUOKRAEHDOT 
 
Turun Avantouimarit ry (yhdistys) vuokraa kerhohuonetta kokouksien ja juhlien järjestämiseen. Tiloissa 
on noudatettava hyvää järjestystä ja hyviä tapoja. Vuokraajat eivät saa tarpeettomasti häiritä toimipaikan 
samanaikaista käyttöä avantouintiin ja saunomiseen. Vuokraajien tulee ottaa huomioon se, että sauna 
on kaupungin yleisellä uimarannalla. 
 
Varauspyyntö 

Varauspyynnössä tulee ilmoittaa tilaisuuden luonne, järjestäjä, ajankohta, mahdollisesti tarvittava valmis-
teluaika ja muut mahdolliset erikoisjärjestelyt. Varauksen tekijän on kerrottava varaajan nimi ja yhteys-
tiedot, yhteyshenkilön nimi, sähköposti ja puhelinnumero sekä laskutusosoite. Yhdistys antaa vastauk-
sen varauspyyntöön sähköpostitse ja ilmoittaa samalla kyseistä tilaisuutta koskevat tarkemmat vuok-
rausehdot, jos katsoo tarpeelliseksi. Varausta koskeva molempia osapuolia sitova sopimus syntyy, kun 
yhdistys on vahvistanut varauksen sähköpostitse eikä varaaja reagoi vahvistukseen 5 päivän sisällä.   
 
Varauspyynnön peruutus 

Peruutus tulee tehdä kirjallisesti tai sähköpostilla. Peruutus on maksuton, mikäli se tehdään viimeistään 
seitsemän vuorokautta ennen tilaisuutta. Myöhemmin tapahtuvasta peruutuksesta yhdistyksellä on oi-
keus periä peruutusmaksua 20 % vuokrasta.  
 
Yhdistyksen oikeus purkaa varausta koskeva sopimus  

Yhdistyksellä on oikeus purkaa sopimus ylivoimaisen esteen vuoksi.  
 
Maksuehdot 

Varauksen vuokra tulee maksaa käteisellä tai laskulla, jonka maksuehto on 14 pv netto.   
 
Tilojen edelleen luovuttaminen 

Vuokralaisella ei ole oikeutta luovuttaa tiloja edelleen.  
 
Vastuu vahingoista 

Vuokralainen on velvollinen suojelemaan vahingolta vuokraamiansa tiloja. Vuokralainen vastaa kaikista 
vahingoista, jotka tilaisuuteen osallistuvat aiheuttavat yhdistykselle. Mahdollisista vahingoista tulee il-
moittaa viipymättä yhdistykselle ja vahinkojen korvaamisesta mahdollisesti vastuussa olevalle vuokraa-
jan vakuutusyhtiölle.  
 
Yhteyshenkilöt 

Vuokralainen nimeää yhteyshenkilön, joka vastaa siitä, että tilaisuudessa noudatetaan annettuja ohjeita. 
Hänen tulee olla paikalla koko tilaisuuden ajan ja puhelimitse tavoitettavissa.  Yhdistyksen puolesta ti-
loissa on valvoja, joka toimii yhdistyksen edustajana.  
 
Tupakointi 

Sisätiloissa sekä terassilla tupakointi on ehdottomasti kielletty.  
 
Alkoholin käyttö 

Alkoholin nauttiminen tulee rajoittaa vuokrattuihin sisätiloihin.  Juomia ei saa viedä terassille eikä uima-
rannalle, kun sauna tai kioski on avoinna yleisesti yleisölle. 
 
Tarjoilun järjestäminen 

Tarjoilun voi vuokralainen järjestää haluamallaan tavalla.   
 
Saunominen ja uiminen 

Uidessa ja saunoessa tulee noudattaa turvaohjeita, jotka ovat seuran kotisivuilla sekä pukuhuoneiden 
seinällä olevassa taulussa. Huomaa erityisesti, että avantoon ei saa mennä alkoholin vaikutuksen alai-
sena eikä sairaana. Lasipulloja ei saa viedä ulos eikä saunaan särkymisvaaran vuoksi.  
 
Siivous 
Vuokralainen huolehtii roskien ym. viennistä ulkona olevaan jätesäiliöön. Perussiivouksen hoitaa tilojen 
vuokraaja. Ylimääräisestä siivouksesta on oikeus laskuttaa.  
 


