Monitoimitalo 13 tilojen vuokraussäännöt

Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden Monitoimitalo 13:n tiloja vuokrataan järjestöille yhdistyksille, kerhoille yms.
koulutus- ja harjoittelukäyttöön sekä yksityistilaisuuksiin.
Käyttäjiltä peritään maksu voimassa olevan vahvistetun hinnaston mukaan. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.
Tilojen vuokrausta haetaan tarkoitusta varten laadituilla lomakkeilla. Lomakkeet löytyvät sivuilta
http://www.nuortentampere.fi/13-vuokrattavat-tilat/ .
Vakiovuorot: käyttövuorot haetaan ajalle 1.9. - 31.5. vuosittain huhtikuun loppuun (30.4.) mennessä.
Yksittäiset vuorot: voi hakea koko voimassa olevan toimintakauden ajan. Seuraavalle kaudelle haetut yksittäiset
hakemukset käsitellään sen jälkeen, kun vakiovuorot on myönnetty.
Myönnetyistä vuoroista lähetetään vahvistus varauksesta vastaavalle henkilölle joko sähköpostilla tai kirjeellä.
Tilojen ensisijainen käyttäjä on nuorisopalvelut. Nuorisopalveluilla on mahdollisuus peruuttaa jo myönnettyjä vuoroja,
mikäli toimitilaa tarvitaan nuorisopalveluiden käyttöön. Muiden käyttäjien osalta tiloja vuokrataan ensisijaisesti
vakituisia käyttövuoroja hakeville.
Tilavuoroja myönnetään arkisin klo 8.30 - 21.00 ja lauantaisin 9 - 16 välisille ajoille.
Asiakkaan on varausta tehtäessä huomioitava varaajalle kuuluvat tilan järjestelyt ja tilaisuuden alku- ja
loppuvalmisteluihin kuluva aika.
Nuorisopalveluiden tilat ovat savuttomia ja päihteettömiä. Päihteiden tuominen sekä niiden käyttäminen ja päihteiden
alaisena oleskeleminen nuorisotiloissa on kielletty. Tiloissa kokoontuvien järjestöjen ja ryhmien toiminnan tulee tapahtua
terveiden nuorisotyöperiaatteiden ja hyvien tapojen kanssa.
Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet:
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Käyttäjä on vastuussa ja korvausvelvollinen tilalle, alueelle tai irtaimistolle aiheuttamastaan vahingosta.
Käyttäjä huolehtii yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä.
Tilojen on oltava kalustettuna samoin kuin tilaan tultaessa, erikoisjärjestelyjä varten asiakkaan on
varattava vuoro sen mukaan.
Käyttäjä noudattaa vahvistettua käyttövuoroa ja annettuja järjestyssääntöjä sekä muita ohjeita.
Käyttö ei saa aiheuttaa häiriötä ympäristölle tai muille tiloissa kokoontuville.
Tiloja saa käyttää ainoastaan tilavuorohakemuksessa ilmoitettuun tarkoitukseen.
Vastuuhenkilön on oltava vähintään 18-vuotias.
Vastuuhenkilö on tutustunut sääntöihin ja sitoutuu siihen, että tilavuoron käyttäjät noudattavat niitä.
Vastuuhenkilö vakuuttaa, että hakemuksessa annetut tiedot ovat totuudenmukaisia.

Myönnettyjen vuorojen peruutukset tehdään Monitoimitalo 13: p.040-717 7860 tai mikko.kalmakurki@tampere.fi.
Peruutukset on tehtävä 7 vrk ennen vuoron ajankohtaa. Myöhemmin perutuista ja peruuttamattomista vuoroista peritään
varauksen mukainen tilavuokra.
Toistuva peruutusilmoituksen laiminlyönti aiheuttaa käyttövuoron menetyksen.

