Pitkälahden Erämiehet ry erämajan säännöt
Erämajan vuokraushinnasto
Päivätilaisuudet, avainten palautus kello 20:00 mennessä.
 Alle 10 henkilöä: 50€ + sauna 20€
 Alle 20 henkilöä: 75€ + sauna 30€
 20 tai enemmän: 100€ + sauna 40€
Vuorokausi, avainten palautus seuraavana päivänä kello 12:00 mennessä.
 Alle 10 henkilöä: 100€ + sauna 20€
 Alle 20 henkilöä: 125€ + sauna 30€
 20 tai enemmän: 150€ + sauna 40€
Viikko / 7 vrk
 Enintään 6 henkilöä, 720€ (sisältää saunan käytön)
Makuuparven patjoille mahtuu yöpymäään 4-6 henkilöä, vuokralaisella oltava omat liinavaatteet.
Talvikaudella (1.12.-31.3.) peritään lämmityslisää 20€ päivätilaisuudelta ja 30€ vuorokaudelta. Ylimääräisestä sähkönkäytöstä yms.
peritään erikseen sovittava maksu, esim. asuntoauton sähkö.
Erämajan varaus, avaintenluovutus ja palautus tulee sopia etukäteen majaisännän/emännän kautta. Varausmaksu 50%
vuokrahinnasta on maksettava viimeistään kaksi viikkoa ennen vuokra-ajan alkamista ja loput viimeistään avainta noudettaessa.
Maksu voidaan suorittaa käteisellä tai tilisiirrolla maksettaessa on näytettävä kuitti. Jos vuokralainen peruuttaa varauksen tai ei
saavu sovittuna aikana, varausmaksua ei palauteta.
Pitkälahden Erämiehet ry:n jäsenille 50% alennus hinnoista. Vuokraa ei peritä Pitkälahden Erämiehet ry:n, sen jaostojen tai
hirviseurueen järjestämistä tilaisuuksista tai toiminnasta erämajalla.

Erämajan vuokraaja/käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja velvoitteita:
1. Vuokraaja tarkistaa tilat saapuessaan erämajalle ja ilmoittaa välittömästi, jos kaikki ei ole kunnossa, esim. erämajan/laitteiden
kunnon, siisteyden tai turvallisuuden kannalta.
2. Vuokraajan tulee olla huolellinen ja käyttäytyä vastuuntuntoisesti käyttäessään erämajaa ja sen varusteita kuten saunaa,
keittiötä, takkaa ja laavua.
3. Sisätiloissa tupakointi ja lemmikit ovat kiellettyjä.
4. Ennen poislähtöä vuokraaja
- lakaisee/imuroi lattiat
- pyyhkii pyödät
- tiskaa astiat
- laittaa astiat/tavarat paikoilleen
- poistaa tuhkat tulipesistä
- puukoriin tuodaan valmiiksi liiteristä puut seuraavalle
- siistii laavun tulisijan
- pihalta tulee kerätä roskat ja tupakantumpit pois.
5. Lähtiessän vuokraaja
- sammuttaa sähkölaitteet
- sulkee pellit
- lukitsee ovet.
6. Vuokraaja vie mennessään roskat ja tyhjät pullot/tölkit.
7. Avaimet palautetaan avainten luovutuksessa saatujen ohjeiden mukaisesti.
8. Vuokraaja on vastuussa aiheuttamistaan vahingoista erämajassa ja sen pihapiirissä. Vuokraajan tulee ilmoittaa vahingoista
viipymättä.
9. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan täysimääräisesti kaikki aiheuttamansa vahingot 14 vrk kuluessa käteisellä tai tilisiirrolla.
10. Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta peritään vähintään 400€, tai todelliset lukkojen uudelleensarjoituksesta ja
avaimista aiheutuneet kulut.
11. Mikäli siivousta ei ole asianmukaisesti tehty, peritään vähintään 50€ korvaus tai todelliset siivouskulut.
12. Jos sisätiloissa on tupakoitu vuokra-aikana, peritään vähintään 300€ lisämaksu, tai todelliset perusteellista pesusta aiheutuneet
siivouskulut.
13. Jos avain jää erämajan sisälle tai muuten on hukassa ja ovet tullaan avaamaan, peritään siitä 30€ maksu.
14. Väärinkäytökset johtavat vuokraoikeuden peruuttamiseen.

