Hinnasto- ja käyttöehdot
Akvaario:

Jäsenet

Non profit/ Kaupallinen
perhejuhlat

Vuorokausi
*) Vuorokausi alkaa klo 12:00 ja päättyy
seuraavana päivänä klo 12:00

50,-

125,-

300,-

Koko päivä
*) Koko päivä alkaa klo 8:00 ja
päättyy klo 24:00

25,-

75,-

200,-

Päivä
*) klo 8:00 – 16:00

12,-

50,-

175,-

12,-

50,-

175,-

5,-

25,-

125,-

Ilta
*) klo 17:00 – 24:00
Aamupäivä/Iltapäivä
*) klo 8:00 -12 tai 12-16
Säännölliset käyttövuorot eri sopimuksella
Käyttöehdot:

Vuokraus pitää sisällään akvaarion sekä keittiö- ja wc-tilojen käyttöoikeuden..
Viereisessä huoneessa sijaitseva keittiö on tarkoitettu vain tapahtuman järjestäjien
käyttöön, eikä tapahtumayleisöä saa päästää sinne.
Myyräncolo sijaitsee vanhassa käyttötarkoituksen muutosta tai purkua odottavassa
talossa, joten käyttäjä hyväksyy sen, että tilat vuokrataan siinä kunnossa missä ne ovat
käyttövuoron alkaessa.
Akvarioon voi saada datatykin, valkokankaan.
Akvaarion kalustukseen kuuluu 20 kpl tuoleja, kalusteet tulee tapahtuman jälkeen jättää
alkuperäisille paikoille. Akvaarioon on mahdollista siirtää muualta tapahtumaa varten
lisää tuoleja sekä pöytiä.
Tapahtuman rakentaminen ja purkaminen tulee tapahtua varatun ajan puitteissa.
Vuokraajan tulee siivota tilasta tapahtuman jättämät jäljet sekä viedä jätteet
kiinteistön jätehuoneeseen, jonka sijainti ilmenee vuokraajalle toimitettavasta
ohjeesta. Mikäli loppusiivous jää suorittamatta siitä veloitetaan 60 €/h kuitenkin
vähintään 120 h.
Tupakointi tilassa on kiellettyä. Vuokraajan tulee järjestää tapahtuman tupakointi
ohjeen mukaisesti ulkotiloihin. Tupakointipaikka tulee siivota tapahtuman jälkeen.

Tapahtuman järjestäjän tulee noudattaa ulko-ovien suhteen järjestäjälle toimitettavia
ohjeita. Ovia ei saa pitää klo 16:00 – 8:00 välisenä aikana avoimina yli 2 minuuttia.
Tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia ettei melutaso klo 23:00 – 07:00 välillä ylitä
ulkona 65 dB tasoa. Ohjeet melun tarkkailuun toimitetaan vuokraajille.
Tilassa on automaattinen paloilmoitusjärjestelmä, minkä vuoksi kaikenlainen tulen teko
(myös kynttilät) on kielletty. Myös savukoneiden ja muiden höyryä ja savua päästävien
laitteiden käyttö on kielletty. Vuokraaja vastaa mahdollisesta automaattisesta
palohälytyksestä aiheutuvista kuluista.
Vuokralaisen tulee huolehtia tapahtuman luonteen edellyttämästä
järjestyksenvalvonnasta.
Vuokralaisen tulee huolehtia siitä että asiattomia henkilöitä ei pääse kiinteistöön ja että
tapahtuman osanottajat eivät pääse muualle kuin varattuun tilaan ja wc-tiloihin.
Myyräncololla on oikeus peruuttaa vuokraus mikäli on syytä epäillä että järjestäjä ei
noudata näitä sääntöjä, kykene huolehtimaan järjestyksenvalvonnasta tai mikäli
tapahtuma ei sovellu Myyräncolon luonteeseen.
Yksityishenkilöiltä (ei koske jäseniä) sekä rekisteröimättömiltä yhteisöiltä vuokra
peritään etukäteen. Myyräncololla on oikeus pyytää myös muilta harkintansa mukaan
ennakkomaksu.

