SOOPAN PUOLIJOUKKUETELTAN KUVAUS
Puolijoukkueteltta koostuu seuraavasta kalustosta:
- teltta Savotta SA-20, n. 15kg
- kaksiosainen keskisalko, n. 2kg
- 8 nurkkasalkoa, n. 5kg
- kamina, n. 20kg
- kaminan arina
- 4 kpl kaminan jalka
- 6 kpl kaminan piipun putki
Telttaan sopii mukavasti nukkumaan 10 henkilöä ja ahtaasti 15.
Teltassa ei ole pohjavaatetta ja maakiilasarja puuttuu.
Halkaisija: 5 m
Harjakorkeus: 2,85 m
Räystäskorkeus: 1,1 m
VUOKRAHINNAT
Kaluston vuokra-aika sovitaan viikoissa.
SOOPAn varsinaiset jäsenet
60eur/viikko
(kaikkien telttaa käyttävien on oltava SOOPAn jäseniä)
Yhdistykset, yhteisöt, yksityishenkilöt
- ilman kamiinaa
100eur/viikko
- kaminan kanssa
150eur/viikko
NÄIN KYSYT PUOLIJOUKKUETELTTAA VUOKRALLE
Lähetä seuraavan sisältöinen sähköposti osoitteeseen:
soopa-hallitus [at] lists.oulu.fi
Otsikko: Puolijoukkuetelttaa vuokralle
Mitä haluat vuokrata (teltta/kamina/muu)
Kuvaus aiotusta teltan käyttötarkoituksesta
Vuokra-aika, pvm+kellonajat
Vuokraajien nimet (kaikkien ryhmän jäsenten nimet ja puhelinnumerot)
Vuokraajien jäsentiedot SOOPAn jäsenyydestä
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Päätöksen kaluston vuokraamisesta tekee SOOPAn hallitus.
PUOLIJOUKKUETELTAN PYSTYTYS JA PURKAMINEN
Kuvalliset ohjeet puolijoukkueteltan pystyttämiseksi löytyvät Googlella
hakusanoilla: luontoon puolijoukkueteltan pystyttäminen

SOOPAN PUOLIJOUKKUETELTAN VUOKRASOPIMUS
1. Kalusto vuokrataan siinä kunnossa, kun se on. Telttaa saa käyttää vain sille
tavanomaisissa käyttötarkoituksissa, ei siis esimerkiksi vaikka telttasaunana.
Tämä koskee myös kaminaa, salkoja ja muita osia. Teltassa on sallittua käyttää
huolellisesti retkikeittimiä ja kynttilöitä. Tupakointi teltassa on kielletty.
2. Kalustoa on käsiteltävä huolellisesti. Vuokraaja vastaa kaluston
rikkoutumisesta, katoamisesta, tuhoutumisesta tai sille tehdystä ilkivallasta.
3. Vuokraajat koepystyttävät teltan yliopiston pihalle/parkkipaikalle ennen
vuokrausta ja vuokrauksen jälkeen.
Näin osoitetaan pystytyksen osaaminen ja toisekseen yhdessä tarkistetaan
teltassa näkyvät vauriot ja merkitään ne vuokrasopimukseen. Mikäli puutteita
tai vikoja ei ole kirjattu, on vuokraaja vastuussa näistä vioista sikäli, kuin ne
ovat olleet vuokraajan havaittavissa tarkastushetkellä.
4. Vuokra-aika lasketaan viikoissa. Aika alkaa, kun vuokraaja noutaa kaluston ja
päättyy kun hän palauttaa sen. Ylimenevältä ajalta laskutetaan seuraava viikko.
5. Teltan kankaisiin ei saa kiinnittää mitään (esim. niitata opastekylttejä tms).
Kalustoa ei saa muuttaa tai muokata.
6. Vuokrakalusto ei ole SOOPAn toimesta vakuutettu. Vuokraaja vastaa
tarvittaessa kaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta. Vakuutusyhtiöt myyvät
kotivakuutuksen kylkiäisinä muutamalla eurolla vastuuvakuutusta.
7. Vuokrasopimuksen allekirjoittaa:
a) yksi vuokraaja, jolla on teltalle vastuuvakuutus
b) kaikki telttaa käyttävät henkilöt, ja he vastaavat yhdessä korvauksista.
c) yhdistyksen nimenkirjoittajat SOOPAn puolesta sopimuksen allekirjoittaa
puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen
jäsentä yhdessä.
8. SOOPA ei vastaa vuokrakaluston käytössä (esim. vuotava teltta) tai
rikkoutumisesta vuokraajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai
välittömistä kustannuksista tai vahingoista.
9. Kalustoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman merkintää tässä
vuokrasopimuksessa.
10. Telttaa ei vuokrata kaupallisille toimijoille tai kaupalliseen toimintaan.
11. Kaluston jälleenvuokraus kolmannelle osapuolelle on kielletty.
12.. Vuokralleottajan tulee palauttaa vuokrakalusto SOOPAlle välittömästi
vuokrakauden päättyessä samassa kunnossa kuin se oli noudettaessa.
Mahdollisista myöhästymistä tai puutteista kalustossa veloitetaan hinnastojen
mukaisesti.
13. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana
aiheutuneet vahingot ja niistä johtuvat kustannukset.
14. Teltta noudetaan ja palautetaan SOOPAn kololle
15. Vuokra-aikana telttaa ei saa säilyttää märkänä pakattuna
(homehtumisvaara)
16. Jos teltta tuhoutuu esim. palaa käyttökelvottomaksi, maksaa vuokraaja
teltasta täyden korvaushinnan 1800 euroa.
17. Teltta palautetaan täydellisenä kaikkine osinee kamina puhdistettuna ja
teltta kuivattuna. Telttaan mahdollisesti tulleet vauriot kerrotaan telttaa
vastaanottavalle henkilölle ja ne merkitään vuokrasopimukseen.
18. Mahdolliset vauriot/katoamiset/ yms. korvaukset käsittelee SOOPAn hallitus

MAKSUT
19. Telttavuokra maksetaan SOOPAn tilille etukäteen
tilinumero: IBAN: FI72 574136 20057718
viite:
11581
KORVAUSHINNASTO
20. Väärä käsittely tai hukatut osat korvataan lisämaksulla. Lisämaksu on 20€+
alla olevan korvaushinnaston hinta. Hinta 20€ vuokraaja maksaa myös siinä
tapauksessa, että hankkii itse puuttuvan osan. Se on korvaus siitä, että kalusto
ei ole vuokrattavissa eteenpäin puuttuvan osan takia.
Hinnasto perustuu siihen harmiin ja ylimääräiseen työhön, jonka meille tulee
ongelmatilanteissa. Nämä ongelmat on tosi helppo välttää ja niitä tulee tosi
harvoin. Älä toimi tyhmästi, niin kaikki menee hyvin.
Haitta
Hinta
Palautus märkänä
20 €
Telttaa säilytetty märkänä (haisee)
100 €
(jos haju ei lähde viikon tuuletuksella, vuokraaja
lunastaa teltan täydellä hinnalla 1800 €)
Puuttuva reunasalko
20 €
Puuttuva keskisalko
100 €
Puuttuva kaminan putki
60 € (per osa)
Puuttuva kaminan jalka
20 €
Puuttuva kamiina
290 €
Puuttuva teltta
1800 € (kaikki osat, ei kamiinaa)
(Puuttuva maakiilasarja
40 €)
Reikä teltassa tai muu vika, joka vaatii ompelua:
Korvaus ompelutunteihin perustuva, 40eur/h

Paikka
______________________

Aika
_____________

________________________
SOOPA ry
PJ tai hallituksen
jäsen

______________________
SOOPA ry
hallituksen
jäsen

________________________________________________________________________
Vuokraajat yhdessä, yhdistyksen nimenkirjoittajat tai se henkilö, jolla on teltalle
vakuutus.
________________________________________________________________________
Vuokraajat

