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Vuokrausehdot Satakuula Ry
Näillä ehdoilla Satakuula ry ottaa vastaan varauksia ja luovuttaa varusteensa ryhmien käyttöön.

1§ Yhteyshenkilön velvoitteet.
Ryhmän yhteyshenkilö eli varaaja on velvollinen opastamaan ryhmäänsä pelitapahtuman aikana ja
pitämään huolta, että vuokrausehtoja noudatetaan. Alle 18-vuotias ei voi olla yhteyshenkilö.
2§ Varusteiden käyttö.
Ryhmän pelaajien on käytettävä vuokraamiansa varusteita, niin kuin ne olisivat vuokraajien omia.
Varusteiden puhdistaminen on suoritettava vain oheistarpeiston puhtailla välineillä. Maassa
olevia/pudonneita värikuulia ei saa käyttää uudelleen. Satakuula voi laskuttaa huolimattomuudesta
tai virheellisestä käsittelystä aiheutuneista kustannuksista viikon kuluessa palautuksesta. Varaaja
on velvollinen korvaamaan tuhoutuneen tai kadonneen kaluston uushankinta-arvon.
3§ Vakuutukset ja vastuu.
Varaaja vastaa itse vahingoista, jotka ovat aiheutuneet vahingossa tai tahallisesti vuokratulle
kalustolle, pelikentälle, itselleen, kanssapelaajille, ulkopuolisille tai ympäristölle. Pelaajien on itse
huolehdittava vakuutusturvasta. Satakuula ei vastaa minkäänlaisista vahingoista tai
laiminlyönneistä.
4§ Varusteiden luovutus.
Varusteiden luovutus ja palautus suoritetaan sopimuksen mukaisesti. Maksu vuokrauksesta tulee
suorittaa viimeistään, kun varusteet luovutetaan varaajalle. Varaajalla ei ole oikeutta luovuttaa
vuokrakalustoa kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan lupaa. Varaaja on velvollinen
ilmoittamaan vuokranantajalle, missä varusteita käytetään.
5§ Varusteiden palautus.
Myöhässä palautetuista varusteista laskutetaan 10€/merkkainpaketti/alkava päivä. Ennen
palautusta välineet on puhdistettava vuokranantajalta saatujen ohjeiden mukaisesti.
Puhdistamattomista varusteista veloitetaan 2€/merkkainpaketti varusteiden palautuksen
yhteydessä. Satakuula tarkastaa palautettujen varusteiden määrän ja kunnon viikon kuluessa
palautuksesta. Tämän ajan sisällä Satakuula voi laskuttaa varaajaa ilmenneistä puutteista tai/ja
varusteiden rikkoutumisista.
6§ Varauksen peruuntuminen.
Mikäli varaus perutetaan 7 vrk ennen vuokrausajankohtaa, Satakuula palauttaa varausmaksun.
Mikäli varaus perutetaan alle 7vrk ennen vuokrausajankohtaa, niin varausmaksua ei palauteta, ja
mikäli tätä ei ole suoritettu, Satakuula voi periä sen varaajalta jälkikäteen.
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7§ Kenttä siisteys.
Satakuulan kentällä pelaminen on Satakuulalta merkkaimen vuokranneille ilmaista. Varaajan täytyy
kuitenkin huolehtia siitä, että kenttä jää käytön jälkeen sellaiseen kuntoon, kuin se oli ennen pelien
alkamistakin. Esteiden siirtäminen ja rikkominen on ehdottomasti kielletty, kuten myös kentän ja
sen ympäristön roskaaminen. Roskia varten varaaja saa muovipussin, johon roskat on laitettava.
Tätä sääntöä rikkovalta voidaan laskuttaa tapauskohtaisesti määrättävä summa viikon kuluessa
vuokrauksen päättymisestä.
8§ Muut ehdot.
Alkoholin tai päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena pelaaminen on kielletty. Käytettävälle
pelialueelle on oltava maanomistajan tai – haltijan lupa. Pelaajien tulee olla yli 18-vuotiaita tai
alaikäisillä on oltava huoltajan suostumus. Vuokraushintaan ei vaikuta käytettyjen tai käyttämättä
jätettyjen varustepakettien lukumäärä. Mikäli varaaja rikkoo näitä ehtoja tai jättää vuokramaksun
maksamatta, vuokranantajalla on oikeus purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokrattu kalusto haltuunsa
varaajaa kuulematta.
9§ Sopimuksen syntyminen.
Sopimus syntyy ja nämä ehdot tulevat osapuolia sitoviksi (vuokraaja ja vuokranottaja), kun ehdot
ovat olleet asiakkaan saatavilla ja osapuolet ovat vuokrauksesta sopineet.
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