TAMPEREEN TEEKKARIT ry

TEEKKARISAUNAN SÄÄNNÖT
Saunan vuokraaja sitoutuu noudattamaan seuraavia sääntöjä:
1.

Saunan käyttäjä huolehtii itse kiukaan ja ilmastoinnin kytkemisestä päälle ja pois saunaillan aikana. Saunaillan loputtua käyttäjä huolehtii, että kiuas kytketään pois päältä ja että
ilmastointi jää päälle koko ajastuksen ajaksi. Kiukaan ohjauskeskus on pukuhuoneessa ja
ilmastoinnin ajastuskello on sekä pukuhuoneessa että keittiössä.

2.

Tilojen käytössä on noudatettava normaalia siisteyttä ja asiallisuutta. Ikkunat ja ovet tulee
pitää suljettuina. Kohtuuttoman melun aiheuttamista tulee välttää etenkin saunatilojen
ulkopuolella. Oksennukset, tupakan tumpit ja muut roskat saunalla, pihamaalla ja lähialueilla sekä pisu- ja lavuaareissa aiheuttava lisälaskua.

3.

Tiloja käytettäessä on noudatettava aluehallintoviraston ja muiden viranomaisten antamia suosituksia, ohjeita ja määräyksiä.

4.

Astioiden käytöstä tulee sopia etukäteen. Saunaillan päätyttyä on astiat tiskattava ja laitettava paikoilleen. Roskakorit tulee tyhjentää ulkokatoksessa olevaan roskikseen.

5.

Tilojen vuokraaja on vastuussa kaikesta vahingosta, mitä käyttäjät mahdollisesti aiheuttavat saunalle, sen irtaimistolle, piha- ja lähialueille.

6.

Autojen pysäköiminen parkkipaikalle on suotavaa. Yön yli ja seuraavaksi päiväksi jäävät
autot suositellaan pysäköitäväksi kadun varteen.

7.

Avotakassa ei saa pitää kohtuuttoman suurta tulta. Pelti ja tuloilmaventtiili on aukaistava
ja takkaimuri on kytkettävä päälle. Takkapuut ovat ulkovajassa (käynti roskakatoksen
puolelta).

8.

Vuokraaja vastaa siitä, että saunan IKKUNAT SULJETAAN ja ULKO-OVET LUKITAAN käytön
päätyttyä.

9.

Ellei vuokrasopimuksessa toisin mainita, päättyy vuokra-aika aamulla kello 09:00. Tampereen Teekkarit ry on oikeutettu laskuttamaan ylitetystä vuokra-ajasta. Vuokra-ajan päätyttyä saunalle jätetyt pullot, pullokorit ja elintarvikkeet siirtyvät Tampereen Teekkarit ry:n
omistukseen. Löytötavaroita säilytetään yksi kuukausi ja niitä voi tiedustella saunamestari@tampereenteekkarit.fi.

10.

Siivousvälineet ja ensiapulaukku löytyvät keittiöstä.

11.

Käyttäjät ovat velvollisia noudattamaan saunamestarin antamia ohjeita. Saunamestarilla on oikeus keskeyttää saunailta, mikäli hänen antamiaan ohjeita ei noudateta. Saunaillasta laskutetaan tällöin kuitenkin normaalin käytännön mukaan.

12.

Vuokralainen huolehtii varashälyttimen pois ja päälle kytkemisestä. Erilliset ohjeet saa
avainten noudon yhteydessä. Turhista hälytyksistä laskutetaan vuokralaista.

13.

Näiden sääntöjen laiminlyömisestä aiheutuvat kustannukset lankeavat vuokralaisen
maksettavaksi.

HAUSKAA SAUNAILTAA !
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