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Tervetuloa Kuhmalahden Rantasaunalle

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

▪

Polttopuita tulisijoihin löydät ulkona olevasta liiteristä. Huolehdi käytön jälkeen, että
tulisijoissa ei ole tulta sekä poista jäähtyneet tuhkat turvallisesti

▪

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

Tarkista ajantasainen varaustilanne osoitteesta http://timmi.tampere.fi
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Varaukset ja lisätiedot kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
▪

sähköpostilla: vapaa-aikapalvelut(at)kangasala.fi

▪

puh. 044 486 0447

▪

Avaimet noudetaan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toimistosta ma-pe klo 9.00 15.00, osoitteesta Kuohunharjuntie 9, 36200 Kangasala

▪

Avaimet palautetaan osoitteeseen Kuohunharjuntie 9, 36200 Kangasala

▪

Avainta palauttaessa ilmoita mahdolliset viat ja puutteet erillisellä lomakkeella

▪

Peruutukset tulee ilmoittaa kulttuuri ja vapaa-aikapalveluihin viimeistään 4 viikkoa (28
vrk) ennen käyttövuoroa, tämän jälkeen peritään 50 % varauksen hinnasta.

Kiinteistölle tai irtaimistolle aiheutuneesta vahingosta laskutetaan kulujen mukaan. Jos
lähtösiivousta ei ole suoritettu, varaaja maksaa ylimääräisen siivouksen. Ylimääräisestä,
asiakkaan toiminnasta johtuneesta siivouksesta voidaan laskuttaa erikseen aiheutuneiden
kulujen mukaan. Tiloja koskevat tarkemmat ehdot ovat saatavilla tilan vuokraajalta.
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