LEININRANNAN MATKAILUAJONEUVOALUEEN SÄÄNNÖT:
O Turvaväli on 4 metriä mitattaessa toiseen vaunuun, etutelttaan, katokseen, autoon tai
lavan reunaan. Tarvittaessa etuteltan tai katoksen pystyttä minen voidaan kieltä ä , ellei
turvavä li tä yty. Kaikilla matkailuajoneuvopaikoilla ei ole mahdollisuutta sä ilyttä ä autoa
vaunun lä heisyydessä . Kysy isä nnä ltä paikoitusmahdollisuutta P-alueilla.
O Etuteltan tai katoksen saa pystyttä ä vain matkailuauton tai vaunun yhteyteen.
O Kytkentäkaapelin tulee olla hyvä ksytty yhtenä inen 3x2,5mm²S eurokaapeli, ei
jatkojohtoja.
O Matkailuajoneuvon vakuutuksen ja katsastuksen on oltava voimassa
matkailuajoneuvon ollessa alueella.
O Jos matkailuajoneuvo jää asumattomaksi yli vuorokaudeksi, on kaasupullo
suljettava turvallisuuden takia.
O Matkailuajoneuvon jättämisestä alueelle säilytykseen on sovittava isännän tai
alueisännän kanssa. Matkailuajoneuvo jätetään heidän osoittamalle paikalle ja on
omistajan vastuulla jätettäessä alueelle.
O Vä ltä thä n tarpeetonta moottoriajoneuvon kä yttö ä alueella. Huomioithan alueella
olevan 10 km/h nopeusrajoituksen.
O Lemmikkieläimet on pidettävä alueella aina kytkettyinä. Elä imen omistaja siivoaa
elä imen jä tö kset alueelta. Elä inten pesu saniteetti- ja huoltotiloissa ei ole sallittua.
Koirien uittaminen alueen rannassa on kielletty. Isännät kertovat koirien
uintipaikoista.
Lemmikkielä imiä ei saa viedä rakennuksiin sisä ä n.
O Tupakointia on rajattu grillikodan, saunan ja Radantorpan rakennusten lä heisyydessä
merkityillä paikoilla.
O Alueella aurataan talvikautena ainoastaan ajovä ylä t. Huolehdi itse vaunutonttisi
lumitö istä , hiekoituksesta, nurmikon leikkaamisesta ja siisteydestä .
O Ensiaputarvikkeita lö ytyy toimistolta ja keittiö ltä . Defibrillaattori löytyy
Radantorpasta.
O Pelastussuunnitelma on keittiö llä , toimistolla ja Radantorpassa.
O Tärkeimmät puhelinnumerot löytyvät ilmoitustauluilta.
O Hiljaisuus alueella on klo 23.00–7.00, karaokeiltana klo 24.00-7.00 ja treffien aikana
noudatetaan treffiohjelmaa.
O Isännällä on oikeus poistaa alueelta sellaiset henkilö t, jotka huomautuksesta
huolimatta jä ttä vä t noudattamatta alueen sä ä ntö jä tai isä nnä n mä ä rä yksiä .
Käyttäydytään yhdessä kuten karavaanarin tulee käyttäytyä ja pidetään yhdessä
paikat siistinä ja hyvässä kunnossa. Nämä säännöt ja toimintaohjeet ovat laadittu
meidän kaikkien turvallisuuden ja viihtyvyyden parhaaksi.
Otamme mielellämme vastaan myös kehitysehdotuksia.
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