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TAMPEREEN PURSISEURA ry:n JUHLATILAN VUOKRAUSSOPIMUS  

Vuokralainen:  ____________________________________________________________________ 

Osoite:  __________________________________________________________________________ 

Sähköposti: _______________________________________________________________________ 

Vastuuhenkilö:_____________________________________________________________________ 

Vuokrattava tila:  Juhlasali           

Vuokrausajankohta:  _______________________                Juhlien pitää päättyä 04.00 mennessä! 

Luovutettu avain nro: _________ 

Varaus-/takuusumma:         200 € 

Perusvuokra :    _____________€ 

 Astiavuokra:    _____________ € 

Loppusiivous:   _____________ € 

Vuokrasumma yhteensä: ________________  € 

 

Tilinumero takuusumman palautukselle: ______________________________________________________ 

 

Vuokrausehdot:  

1. Vuokralainen saa vuokrattavan tilan avaimet etukäteen Tampereen Pursiseura ry:n toimistosta 

sopimuksen mukaan. Vuokralainen sitoutuu huolehtimaan Tampereen Pursiseuran ry:n avaimista siten, 

ettei niitä käytetä väärin, eikä niillä ole tilaisuutta joutua asiattomien haltuun. Mikäli vuokralainen jättää 

palauttamatta saamansa avaimet tai kadottaa ne, peritään vuokralaiselta lukkojen uudelleen sarjoituksesta 

ja avainsarjan uusimisesta aiheutuvat kulut.  

2. Vuokralaisen tulee noudattaa tilojen käytössä tässä sopimuksessa mainittuja aikoja. Seiniin ei saa 

kiinnittää mitään eikä seinillä olevia tauluja ei saa siirtää.  Musiikin soitossa pyydämme huomioimaan 

lähiseudun asukkaat ja yörauha. 

3. Vahvistetun varauksen mahdollinen peruuntuminen on ilmoitettava 30 päivää ennen sovittua 

vuokrauspäivää sähköpostitse. Tällöin peruutus on kuluton. 29-15 pv ennen sovittua vuokrauspäivää 

peruutetusta varauksesta peritään varaajalta sovitusta vuokrasta 25 % sekä takuumaksu. 14 pv tai 

myöhemmin peruutetusta varauksesta peritään varaajalta sovitusta vuokrasta 50 % sekä takuumaksu. 
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4. Laskut on maksettava viimeistään eräpäivänä.  

5. Vuokralainen on velvollinen noudattamaan tiloissa järjestyssääntöjä. Ylimääräisestä siivouksesta samoin 

kuin rikkoutumisesta aiheutuvat kulut vähennetään takuumaksusta / takuumaksua ei palauteta 

vuokralaiselle. Lisäksi vuokralainen on korvausvelvollinen muista aiheuttamistaan vaurioista. 

6. Vuokralaisen tulee varausajan päättymiseen mennessä viedä pois kaikki omat laitteensa ja tavaransa, 

sekä pestä käyttämänsä Tampereen Pursiseura ry:n astiat. Tampereen Pursiseura ry ei vastaa tiloihin 

varauksen jälkeen jätetystä vuokralaisen eikä muiden ko. tilaisuuteen osallistuneiden omaisuudesta.   

7. Muuta huomioitavaa: 

PALOSAMMUTUSVÄLINEISTÖ: Eteisessä naulakon luona ja keittiössä tiskipöydän luona on jauhesammutin 

sekä sammutuspeite.  

VARAULOSKÄYNNIN eteen pitää jättää riittävästi vapaata tilaa hätäpoistumiseen.  

TUPAKOINTI: Tupakointi sisätiloissa on ehdottomasti kielletty. Tupakointipaikka on terassilla Näsijärven 

puoleisessa päässä ja siellä on tuhka-astiat. Tupakantumppeja ei saa heitellä kaiteen yli alatasanteelle.   

AVOTULEN TEKO JA ULKOTULET:  - Kynttilöitä saa polttaa sisällä ainoastaan pöydillä palamattomalla 

alustalla  - Ulkotulia ei saa polttaa 2 metriä lähempänä rakenteita - Alueella avotulen teko ehdottomasti 

kielletty.  

SIIVOUS (Mikäli LOPPUSIIVOUSTA ei ole tilattu erikseen.) : Vuokraajan tulee palauttaa tilat vuokranantajalle 

samassa kunnossa, kuin ne vuokrauksen alkaessa ovat. Lattioita ei tarvitse mopata. Siivousvälineet ovat 

siivouskaapissa eteisessä. Naisten WC:ssä on yksi teräksinen lavuaari. Siinä huuhdellaan siivouksessa 

käytettävät rievut. Keittiön tiskiallasta ei saa käyttää tähän tarkoitukseen. Siis: - astiat tiskattuina ja omilla 

paikoillaan kaapeissa  - keittiön tasot ja salin pöydät pyyhittyinä  - keittiökoneet peruspuhdistettuna 

(kahvinkeitin, astianpesukone, liesi, uunit, jääkaappi) - astianpesukoneesta pitää vesi pumpata pois ja jättää 

luukku auki  - roskat on vietävä ulkona oleviin roska-astioihin  - salin pöydät pyyhitään  - salin tuolit 

pyyhitään ja nostetaan pöytien alla oleviin pidikkeisiin - WC-tilojen roska-astiat tyhjennetään - kukat, oksat, 

ym. rekvisiitta sekä pihalta mahdolliset ulkotulet ja muut koristeet on siivottava pois. Sammuta valot 

lähtiessäsi.  

 
 

Tampereella ____ /_____   _________ 

 

Tampereen Pursiseura ry:n puolesta:                              Vuokralainen:  

 

_______________________________________          ____________________________________________   

 

Avainten ja tarkastuslomakkeen palautus:  Tampereen Pursiseuran ry:n postilaatikkoon tilaisuuden jälkeen. 


