JYYn pomppulinnan
vuokraaminen
Vuokraamieen liittyvät tiedot ja ehdot todennäköisesti muuttuvat, kun saamme lisää
kokemusta ja palautetta vuokraamisen onnistumisesta.

Vuokraaminen
Linnan voi vuokrata laittamalla viestiä sähköpostiosoitteeseen jyy@jyy.fi tai
ylioppilaskunnan toimistolta Ilokivellä. Linnan varauskalenteria ei voi tarkastella verkossa,
mutta voit kuitenkin tiedustella varaustilannetta sekä sähköpostiosoitteesta, toimistolta
tai soittamalla numeroon +358 50 430 6747. Varauksen voi peruuttaa 2 viikkoa ennen
vuokran alkamista maksutta, jonka jälkeen perumisesta veloitetaan puolet vuokrasta.
Linnaa voi vuokrata ympäri vuoden. Huomaathan kuitenkin, että pakkasaikaan
vuokratessa linnaa voi käyttää vain sisätiloissa.
Jos varaat linnan sähköpostitse, sisällytäthän viestiisi seuraavat tiedot:
Otsikko: Pomppulinnan varaus / Järjestön nimi tai vuokraajan nimi
Sisältö:
Päivä tai päivät, jolle toivot linnaa käyttöösi (Huomaathan, että vuokra alkaa
aikaisintaan kello 15 tai perjantaina kello 14.30)
sähköpostiosoite, johon aikanaan haluatte maksun kuitin.

Maksutiedot ja maksaminen
Maksu maksetaan kortilla ylioppilaskunnan toimistolla samalla, kun linna haetaan.
Varausaika on lähtökohtaisesti enintään 22 tuntia. Linnan saa hakea kello 15, ja linna
palautetaan seuraavana päivänä kello 13 mennessä. Jos haku sijoittuu perjantaille,
linnan saa hakea kello 14.30. Tarkistathan toimiston aukioloajat!
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Hinnasto:
Päivämaksu

80 €

Viikonloppumaksu (1)
Vuokra-ajat, joista ei ole erikseen
ilmoitettua hintaa:

160€
60€ * vuokrapäivien määrä

Myöhästymismaksu

30€ / alkava palautuksesta myöhästynyt
tunti

Kuivaaminen tai siistiminen (2)
Varauksen peruminen alle kaksi viikkoa
ennen vuokran alkamista

75€ / alkava työskentelytunti
Puolet sovitusta maksusta

Vuokra-ajan pitkittyminen toimiston
poikkeuksellisista kiinnioloista johtuen (3)

0€

(1) Viikonlopuksi varattaessa vuokra alkaa perjantaina ja päättyy maanantaina.
(2) Kerrothan palauttaessasi, jos linna on siistimisen tai kuivaamisen tarpeessa.
(3) Toimisto on suljettu viikonloppuisin ja pyhäpäivinä, ja näitä ei lasketa
poikkeuksellisiksi kiinnioloiksi.

Linnan tiedot ja kuljetus:
Linna pakattuna kasaan on halkaisijaltaan noin 80cm - 120cm ja se painaa noin 95 kg.
Lisäksi linnan mukana tulee puhallin, jonka koko on 29 cm x 53 cm x 47 cm, ja se painaa
noin 20 kg. Pomppulinnan koko täytettynä on 4,7 metriä (leveys) x 4,7 metriä (syvyys) x
3,6 metriä (korkeus).
Varmin tapa kuljettaa linnaa on pakettiautolla tai peräkärryllä. Ylioppilaskunnalla ei ole
tarjota välineitä tai apua linnan kuljettamiseksi.

Käyttöohjeet
Ennen käyttöä
Tarkasta linnan kunto ja siisteys. Jos havaitset puutteita linnan kunnossa, voitte saada
hyvitystä linnan vuokrasta.
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Kasatessa avaa pakkaus ja yhdistä se tuulettimeen. Tarkista, että linnan tyhjennysaukot
takaseinässä ovat suljettuja (vetoketjut). Kytke tuuletin pistokkeeseen. Linnan täytyttyä
kiinnitä linna maahan. Varmista että linnan kiinnitys tuulettimeen on vakaa.

Käytön aikana
•

Kerrallaan teltassa saa olla enintään 3 aikuista.

•

Linnassa ei saa olla kengät jalassa.

•

Linnaan mentäessä ei saa olla mukana teräviä esineitä tai mitään juomia.

•

Vuokraaja vastaa pomppulinnan käytön valvomisesta.

Käytön jälkeen
Jos linnaan on tullut käytön aikana tahroja, siistithän sen.
Tyhjentääksesi linnan, irrota tuuletin pistokkeesta ja tuuletin linnasta. Linna tyhjenee
hetken omalla painollaan, mutta täysi tyhjentäminen vaatii aktiivista työtä sen
käyttäjiltä. Kun linna on tyhjä, taittele linna samanlaiseen tiiviiseen rullaan kuin missä se
oli sen saadessasi. Linna kannattaa ensin tyhjentää täysin, sitten taittaa reunoilta
keskelle kahteen kertaan ja sitten yhteen. Lopuksi rullata kahdesta suunnasta keskelle.
Linna tulee palauttaa kuivana ja samassa kunnossa kuin vuokran alkaessa. Jos linna jää
kosteaksi tai likaiseksi, kerrothan siitä palauttaessasi. Jos linna palautetaan kosteana,
veloitamme sen kuivattamisesta maksun. Mikäli linnan kunnossa havaitaan
myöhemmin puutteita, on siitä mahdollista laskuttaa jälkikäteen hinnaston mukaisesti.

Mahdolliset ongelmatilanteet
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan mahdollisesta linnan vaurioitumisesta aiheutuvat
kulut. Jos linna vaurioituu, palautathan linnan silti JYYlle, jotta JYY voi lähettää linnan
korjattavaksi. Jos linna joudutaan vaurioitumisen takia lähettämään korjattavaksi, siitä
ilmoitetaan tulevien varausten tehneille, ja varaukset purkautuvat korjauksen ajaksi.

JYY ei ole vastuussa vuokra-aikana linnassa tapahtuvista tapaturmista.
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