OHJEITA JA SÄÄNTÖJÄ HIRVIJÄRVEN LEIRIALUEEN VUOKRAAJILLE
Alueella on haravointi ehdottomasti kielletty, sillä haravointi
maapohjaa. Kävyt teltta-alueelta on kerättävä tarvittaessa käsin.

kuluttaa

Leiritalossa on ns. peruslämpö päällä lämmönpudotuksen avulla ohjattuna. Leiritalolle
mennessä tulee lämmönpudotus ottaa kytkimestä pois päältä keittiö takana olevassa
varastossa sijaitsevasta sulake – ja ohjaustaulusta. Tällöin lämpö pattereissa alkaa
nousta. Leiritalolta lähtiessä tulee kytkinestä kääntää lämmönpudotus päälle, jolloin
lämpötila laskee peruslämpöön. Kytkimen oikea asento on merkittynä ohjaustauluun.
Leiritalon pattereihin ei tule koskea tai sulkea niitä.
Tupakointi leiritalossa ja majoitusmökeissä on ehdottomasti kielletty!
Teltta- ja muualle leirialueelle viedyt rakennelmat tai vastaavat, tulee siivota ehdottomasti
pois. Leirialueen siivoaminen kaupungin toimesta laskutetaan vuokraajalta.
Vuokraajien tulee siivota paikat kuntoon seuraavia käyttäjiä varten. Taloon sisälle tai
puulatoon ei saa varastoida mitään, vaan jätteet (esim. pahvilaatikot, lasi- ja peltipurkit
ym.) tulee viedä joko roskakatokseen tai mukanaan pois alueelta. Mikäli siivousta sisäja/tai
ulkoalueella
ei
ole
suoritettu
asianmukaisesti,
peritään
vuokraajilta
siivousmaksu 100,00 €. Siivousmaksu lisätään vuokrahintaan.
Koirien ja muiden eläinten oleskelu rantahietikolla ja varsinkin eläinten uittaminen
uimarannassa on kielletty. Kaikki eläinten jätökset tulee siivota välittömästi pois. Eläinten
virtsaaminen tulee tehdä kokonaan alueen ulkopuolella. Kesällä alueella majoittuu paljon
lapsia teltoissa, joten teltta-alueen pitäminen siistinä ja hygieenisenä on tärkeää. Myös
eläinten vieminen leiritaloon sisälle ja majoitustiloihin on kielletty.
Asuntovaunuja tai -autoja ei saa laittaa talon sähköverkkoon. Asuntovaunujen/-autojen
septitankkien tyhjentäminen leiritalon kaivoihin on ehdottomasti kielletty.
Kylpypaljun vienti alueelle on kielletty. Leiritalon vesivarat ovat rajalliset, koska vesi
alueelle tulee kaivosta. Leiritalon vuokraan sisältyvät polttopuut eivät myöskään ole
tarkoitettu paljun lämmitykseen.
Sinitarran käyttö leiritalossa on kielletty. Syyn tähän voi katsoa takasta ja hirsien päistä.
Avaimen palautuksen yhteydessä vuokraajien tulee ilmoittaa saunan käytön lukumäärä.
Jos tätä ei ilmoiteta, saunasta laskutetaan päivittäisen käytön arvion mukaan.
ERITYISESTI HUOMIOITAVAA:
Leiritalon viereinen asuntovaunualue ei kuulu leiritalon alueeseen. Leirialueen käyttäjien
meno asuntovaunualueelle ilman syytä on kiellettyä.
Leiritalon päädyn WC-tilat ovat myös viereisen asuntovaunualueen käyttäjien käytössä.
Muualla alueella, esimerkiksi saunalla tai nuotiopaikalla heillä ei ole lupa oleskella mikäli
leiritalo on käytössä. Heillä tulisi olla omat wc-paperit, eikä talon vuokraajien tarvitse
luovuttaa heille papereita. Leiritalossa on pieni paperivarasto, mutta pitkille leireille
suositellaan kunkin vuokraajan ottavan mukaan omat wc- ja käsipaperit, jolloin he myös
päättävät niiden käytöstä.

Koska Hirvijärven leirialueella ei ole päivystävää henkilökuntaa, yllä olevien
ohjeitten noudattaminen tekee alueen käyttämisestä miellyttävämpää kaikille.
Vuokraajan edustajan tulee saattaa ylläolevat ohjeet
paikallaolijoiden tietoon, sekä valvoa ohjeitten noudattamista.

kaikkien

Lapuan kaupunki
nuorisopalvelut

