Tervetuloa
Kuhmalahden Rantasaunalle

Uittomiehentie 149
36810 Kuhmalahti
Sijainti: ETRS-GK24: X=6822213, Y=24533196

Hinnasto 1.9.2020 alkaen
LUOKITUS

RYHMÄ
Paikalliset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistykset (alle 18 -vuotiaiden toiminta),
eläkeläisyhdistykset, vammaisyhdistykset ja yli 65-vuotiaiden toiminta
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Paikalliset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistykset (aikuistoiminta; 18-65 -vuotiaat)
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Paikalliset muut yhdistykset

3

Ulkokuntalaiset koulut, nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntajärjestöt
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Muut ulkopaikkakuntalaiset käyttäjät yritykset ja yksityiset

5

Kuhmalahden rantasaunan käyttömaksut
Hinnat sisältävät alv 24%
Kuhmalahden
rantasauna

HINTAPERUSTE

1-4

5

TILAVUOKRA
krt / vrk
141,60 €
283,40 €
Majoitusaittarakennukset (3 tilaa) sisältyvät vuokrahintaan. Aitat eivät ole käytössä ajalla 1.12. - 31.3.
Paikalliset yksityiset ryhmän 4 mukaan.
Viikkovuokra laskutetaan 5 vrk:n mukaan.
Peruutuksen voi tehdä kuluitta viimeistään 4 viikkoa (28 vrk) ennen varauksen ajankohtaa.
Tämän jälkeen peritään 50 % varauksen hinnasta.

Ohjeita rantasaunan käyttäjille:
 Normaali vuokrausaika on vuokrauspäivänä klo 14.00 lähtien seuraavaan päivään klo 12.00
saakka (paitsi sunnuntaisin klo 18.00 saakka) tai sitten sopimuksen mukaan
 Takkaa sytyttäessäsi avaa pelti takan päältä ja käytä kipinäverkkoa takan edessä, jos et ole
vahtimassa tulta
 Saunan laiturissa oleva vene on vuokralaisten käytössä, huolehdi se käytön jälkeen takaisin
paikoilleen ja irrota veneen tappi
 Majoitustiloja on kolme ja jokaisessa neljä patjaa, peittoa ja tyynyä, nukkumiseen on
otettava omat liinavaatteet
 Majoitustilojen sähkötaulu on majoitustilarakennuksen takaseinällä, sähköyleisavain on
saunan avaimen yhteydessä
 Majoitusaittoja ei vuokrata ajalla 1.12. – 31.3. (Säävarauksella!)
Sisätiloissa tupakointi kielletty!
Lähtiessäsi saunalta:
 Tiskaa käyttämäsi astiat
 Siivoa jääkaappi ja jätä siihen virta päälle
 Puhdista mikroaaltouuni sekä sähköhella + uuni
 Älä jätä ruoka-aineita mihinkään
 Siivousvälineet löytyvät keittiön perällä olevasta komerosta
 Siivoa saunan ja tuvan tilat sekä lattiat huolellisesti, palauta siirtämäsi kalusto alkuperäiselle
paikalleen
 Korjaa myös ulkoa roskat ja mahdolliset tupakannatsat pois sekä siisti grillitila
 Kanna puita sisälle saunaan ja takan viereen sekä huolehdi, että tulisijoissa ei ole tulta
 Talviaikana jätä lämpöpatterit päälle n. 18 asteeseen
 Siivoa majoitustilat ja tuuleta petivaatteet, mökeistä löytyy harja ja rikkalapio
 Sammuta valot (pylväiden valot mittaritaulusta keittiön komerosta)
 Lukitse kaikki ovet
Avaimet palautetaan kirjekuoressa palauttajan nimen kanssa lukittuun metalliseen postilaatikkoon
osoitteeseen Sälssinkuja 2 (entinen Sahalahden kunnanvirasto). Avainta palauttaessa ilmoita tällä
lomakkeella mahdolliset viat ja puutteet.
Jos lähtösiivousta ei ole suoritettu, varaaja maksaa ylimääräisen siivouksen.
Voit tarkistaa saunan varaustilanteen ennen yhteydenottoa osoitteesta: https://timmi.tampere.fi/
Varaukset ja tiedustelut:
Kangasalan kaupunki / kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
040 839 0880 / Jouko Henttonen
044 486 0447 / Kati Wendelin
etunimi.sukunimi(at)kangasala.fi
vapaa-aikapalvelut(at)kangasala.fi
Mahdollinen palaute:

