TERVETULOA VIHTIPARK CARAVANALUEELLE!
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Nopeusrajoitus alueella on 5 km/h lasten turvallisuuden takaamiseksi.
Alue on Vantaan kaupungilta vuokrattu ulkoilualue.
Kaikki matkailuajoneuvolla liikkuvat ja telttailijat, ovat tervetulleita majoittumaan alueella
isäntäpäivystysaikoina.
Tullessasi alueelle tunnistat isännät huomiovärisistä isäntäliiveistä, isännän tavoittaa isäntävuoron aikana
soittamalla VihtiParkin puh. numeroon 044 096 625, isäntävaunut merkitty oransseilla viireillä (1-3 kpl).
Alueella toimii isäntäpäivystys ympäri vuoden perjantaista klo 18 alkaen sunnuntaihin klo 15 asti.
Kesäkaudella 1.6.-31.8. isännän tavoittaa alueelta joka päivä.
Sisäänkirjautuminen ja maksuliikenne hoidetaan isäntien toimesta.
Viranomaisten, hätätilanteiden ja yöpymisten tilastoinnin edellyttämä matkustajailmoitus tehdään isännän
sisäänkirjatessa majoittujat alueelle. Ilmoittautumisvelvollisuus koskee kaikkia majoittujia ja tiedot täytetään
kaikista alueella yöpyvistä henkilöistä vaunu/telttakunnittain.
Vierailija/kausipaikkalainen on velvollinen esittämään jäsenkortin maksutapahtuman yhteydessä.
Telttailu alueella on sallittu isäntien määrittämillä paikoilla.
Kävijöille annetaan alueelle saavuttaessa tiedote, joka sisältää aluesäännöt ym. ohjeistuksia.
VihtiParkin Pelastussuunnitelma on nähtävillä ilmoitustauluilla.
Asutussa matkailuajoneuvossa kaasukotelo on lukitsematon.
Toimikunnalla on oikeus tarvittaessa lukea sähkömittari ja tarkistaa sähkökytkennät.
Turvaväli alueella on 4 metriä. Myös auto lasketaan saman yksikön palokuormaan.
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Hiljaisuus alueella on klo 23.00 – 7.00
Aluetta ympäröivät yksityisalueet, kunnioita naapurien rauhaa.
Lapset ovat alueella vanhempiensa vastuulla.
Alueella oleva on velvollinen tutustumaan yhdistyksen ja alueen sääntöihin ja noudattamaan niitä.
Alueella oleva on velvollinen noudattamaan alueen isännän antamia ohjeita.
Alueella oleva on velvollinen huolehtimaan yhteisten alueiden ja yleisten tilojen siisteydestä.
Matkustajailmoituksen allekirjoittanut tai kausipaikan haltija vastaa matkailuajoneuvoaan käyttävien
perheenjäsenten ja vieraiden käyttäytymisestä alueella.
Yhdistys ei korvaa matkailuajoneuvoille, vetoautoille tai lisävarusteille mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.
Jokainen vakuuttaa itse kalustonsa.
Mahdolliset treffimaksut ym. tapaamismaksut eivät sisälly aluemaksuun.
Alueella on kausipaikkoja ja vieraspaikkoja. Kausipaikkalaisen loman aikana vierailijoita voidaan sijoittaa
myös vapaille kausipaikoille.
Kotieläimet pidetään kytkettyinä ja ulkoilutetaan alueen ulkopuolella. Mahdolliset jätökset kerätään pois
caravan-alueelta. Huomioithan muut asukkaat ja että koiria ei saa ulkoiluttaa ranta-alueella myös talvella.
Alueella on juomavesi- ja järvivesipisteet merkittyinä.
Alueella vuokrattavissa soutuvene ja polkuvene.

SAUNAT sisältyvät aluemaksuihin
• Alueella on kaksi saunaa: iso sauna naisten ja miesten vuoroilla, lisäksi kesäaikana uikkarisauna
SAUNA-AJAT OVAT NÄHTÄVILLÄ ILMOITUSTAULUILLA

VIHTIPARK-CARAVANALUE
Rauhaniementie 391, 03790 Vihtijärvi
isäntä puh. 044 096 625
www.sfchyvinkaa.net

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112
DEFIBRILLAATTORI
Sydämen rytmihäiriöitä pysäyttävä Defibrillaattori sijaitsee toimistossa,
ulko-ovesta sisään mentäessä vasemmalla.

MYRKYTYSTIETOKESKUS p. 09-471977 tai vaihde 09-4711
NURMIJÄRVEN TERVEYSKESKUSPÄIVYSTYS Sairaalantie 2, 01900 Nurmijärvi klo 8-18 p. 09 25003295
HYVINKÄÄN SAIRAALAPÄIVYSTYS Sairaalankatu 1, 05850 Hyvinkää p. 019 4587 5700
RAJAMÄEN APTEEKKI Kiljavantie 3, 05200 Rajamäki p. 09 2901328
HYVINKÄÄN KAUPUNGIN ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYS Suutarinkatu 2, HYVINKÄÄ Renton talo, A-rappu
Päivystys on tarkoitettu vain kiireellistä eläinlääkärin apua tarvitseville potilaille, arki-iltaisin klo 16:00 - 8:00 >
viikonloppuisin pe klo 16:00 - ma klo 8:00 p. 0600 918 85; päivystysaikoina klo 08 - 22

VIHTIPARKIN PIKATURVAOPAS ON LUETTAVISSA ISÄNTÄTOIMISTOLLA

MUKAVAA JA RENTOUTTAVAA AIKAA VIHTIPARKISSA!

