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OPINKIVEN SAUNAN KÄYTTÖ- JA VARAUSEHDOT
Seminaarinmäen kampuksella sijaitseva Opinkivi soveltuu sekä vapaa-ajan viettoon että
kokouskäyttöön.
HUOM! YLIOPPILASTALO ILOKIVI ON REMONTISSA 1.6.2015- 31.8.2016.
SAUNAN AVAINTEN NOUTO JA PALAUTUS OS. GUMMERUKSENKATU 6, 2 KRS 40100 JYVÄSKYLÄ.
KAPASITEETTI JA VARUSTUS: Tilaan mahtuu enintään 50 henkilöä. Sauna on jaettu kahteen osaan
kiinteällä väliseinällä, mutta keskustelu seinän läpi on mahdollista. Tilasta löytyy videotykki sekä siihen
yhdistetty digiboksi, äänentoistolaitteisto, kahvinkeitin, 2 jääkaappia, vedenkeitin, uuni, liesi sekä
astioita. Saunalle on vuokrattavissa pyyhkeitä hintaan 1€/kpl. Pyyhkeitä on saatavilla enintään 30 kpl.
VARAUSAIKA: Tila on varattavissa maanantaista lauantaihin. Sunnuntait eivät ole varattavissa. Tila on
varauspäivänä käytössä klo 16 alkaen. Tilassa ei saa yöpyä ja tilasta on poistuttava klo 03.00 mennessä.
Tämän jälkeen avain on palautettava pikimmiten ellei toisin ole sovittu. Mikäli huoltohenkilöstö kohtaa
varaajat tilassa vielä seuraavana aamuna, toimitetaan varaajalle lisälasku 500€.
KÄYTTÖMAKSU: Opinkiven saunan päivävuokra on 100€/opiskelijat, 200€/muut. Lasku toimitetaan
jälkikäteen varaajan antamaan postiosoitteeseen.
SIIVOUS: Varaaja huolehtii astioiden tiskaamisesta (omien tiskien tyhjentämisestä koneesta) ja vie
lähtiessä pois omat roskat, tavarat ja mahdolliset pullot. Roskat voi viedä Opinkiveltä lähtiessä pihalla
oleviin roskiksiin opasteiden mukaisesti. Tuolit ja pöydät on laitettava paikoilleen ja ulko-ovet lukkoon.
Siistijä hoitaa lattian perusteellisemman siivouksen. Jos tila jää epäsiistiin kuntoon, siitä seuraa varaajalle
siivouslasku.
AVAINTEN NOUTO: Avain noudetaan varauspäivänä tai varausta edeltävänä päivänä JYYn jäsenpalvelu- ja
järjestösihteeriltä ylioppilastalon väistötiloista (Gummeruksenkatu 6, 2. krs) ma-to klo 11.00–12.00 ja
12.30-15.00, pe klo 11.00-12.00 ja 12.30-14.00. Lauantain varaajat noutavat avaimen perjantaina.
Avaimen hakiessa opiskelija varautuu näyttämään opiskelijakortin. Loma-ajoille ja arkipyhille sattuvien
varausten avainten noutamisesta sovitaan jäsenpalvelu- ja järjestösihteerin kanssa.
AVAINTEN PALAUTUS: Varaaja palauttaa avaimen illan päätteeksi ylioppilastalon väistötilojen
(Gummeruksenkatu 6) postiluukkuun, joka on Multitronicin ulko-ovessa (luukussa lukee JYY) ellei toisin ole
sovittu.
VARAUKSET: Ota yhteyttä JYYn jäsenpalvelu- ja järjestösihteeriin jasenpalvelusihteeri@jyy.fi tai
kiireellisissä tapauksissa p. 050 430 6747. Varausta tehdessä on ilmoitettava seuraavat tiedot:
-

varaajan nimi ja puhelinnumero
laskutusosoite (postiosoite)
millainen tilaisuus on kyseessä
millä aikavälillä saunan tulisi olla lämpimänä (max. klo 23 saakka päällä)
haluaako varata pyyhkeitä (vuokra 1€/pyyhe)

PERUUTUKSET: Peruutukset tulee ilmoittaa viimeistään kuukautta aikaisemmin jäsenpalvelu- ja
järjestösihteerille. Peruuttamatta jäänyt varaus laskutetaan täysimääräisenä.
VASTUUT: Varaaja on vastuussa tilasta ja sen tarvikkeista illan aikana. Varaaja on velvollinen
ilmoittamaan viipymättä mahdollisista vioista tai puutteista JYYn huoltopäivystykseen p. 014 60 7500.
Rikkoutuneesta kalustosta veloitetaan sen uusimisesta aiheutuneet kulut. Varausehtojen rikkomisesta
JYYllä on oikeus veloittaa 70€.
LÖYTÖTAVARAT: Jäsenpalvelu- ja järjestösihteeri: jyy@jyy.fi / p. 050 430 6747. Tavaroita säilytetään
1kk.
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