NUORISOTILOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT
1.8.2014 lukien
1§
Tilaa käytettäessä on paikalla oltava tilavarauksen yhteydessä nimetty käyttövuorosta
vastaava henkilö.
2§
Tilassa käytetään istumiseen vain istumiseen tarkoitettuja huonekaluja tai lattiaa.
Pelivälineitä käytetään vain ja ainoastaan pelaamiseen.
3§
Tiloihin tullessa kulkuvälineet ja ulkovarusteet on jätettävä niille varatuille paikoille.
4§
Muihin talon tiloihin meneminen ilman erillistä lupaa on ehdottomasti kielletty. Käyttäjällä ei
ole myöskään oikeutta käyttää toisten tiloissa olevien ryhmien tai henkilöiden tavaroita,
mikäli siihen ei ole lupaa.
5§
Käyttäjä vastaa siitä, että yleinen järjestys ja siisteys säilyvät. Käyttäjän tulee palauttaa
siirtämänsä tavarat paikoilleen. Käyttäjä vastaa tilojen jälkisiivouksesta, roskien viennistä
ja kaikista aiheuttamistaan vahingoista.
6§
Mikäli tila tai sen irtaimisto kärsii vahinkoja, on niistä sekä muista tarpeellisista korjauksista
ja puutteista välittömästi tehtävä ilmoitus tilan nuorisotyöntekijälle
7§
Tupakointi sekä tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö sekä niiden hallussapito
nuorisotiloilla ja niiden piha-alueilla on kielletty.
8§
Nuorisopalvelut ei vastaa tiloissa olevista käyttäjän omista esineistä.
9§
Nuorisotilojen vakituiset käyttövuorot anotaan vuosittain toukokuussa.
Tilapäiset käyttövuorot myöntää nuorisotyöntekijä tilakohtaisesti.
10 §
Käyttövuoron aikana tapahtuneet vahingot korvaa käyttäjä.
Käyttäjä vastaa kaikista vahingoista joita henkilökunta, esiintyjät tai osanottajat aiheuttavat
kiinteistölle tai sen irtaimistolle. Käyttäjä sitoutuu myös siihen, ettei hän käytä tiloja mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, joka on kielletty Suomen lainsäädännössä tai on hyvien
tapojen vastaista.

11 §
Käyttäjä vastaa tilaisuuteensa liittyvistä vakuutuksista ja käyttämänsä laitteiston vakuuttamisesta.

12 §
Käyttäjän tulee noudattaa Suomen lakia ja näin ollen esimerkiksi hoitaa tilaisuuteensa liittyvät luvat (huvilupa, melulupa jne.) ja järjestyksenvalvojat sekä niihin liittyvät kustannukset. Käyttäjällä ei ole oikeutta jälleenvuokrata tilaa tai luovuttaa sitä kolmannen osapuolen
käyttöön tai hallintaan ilman kirjallista suostumusta. Tulen sekä räjähteiden käyttäminen
tiloissa on ehdottomasti kiellettyä.

Hämeenlinnan kaupunki
Nuoriso- ja lastenkulttuuripalvelut

Nuorisotilojen käyttökorvaukset
ulkopuolisilta

Veloitusperuste

Maksu, €
Sis.alv 24 %

- Lasten ja nuorten harrasteryhmät

€/tunti

8.00

- Muut käyttäjät

€/tunti

13.00

- Maksulliset, maksua perivät tilaisuudet

maksu kaksinkertaisena

Maksut ovat ohjeellisia ja palvelupäällikkö voi perustelluissa tapauksissa poiketa niistä.

