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Vastuuhenkilö


Veneen vastuuhenkilö on Mikko Huhtanen, puhelin 040 754 8380

Säilytys



Vene säilytetään D-laiturissa, paikka 25
Vene haetaan ja toimitetaan samaan laituriin käytön jälkeen

Veneen käyttö ja käytöstä sopiminen






Veneen käytöstä sovitaan vastuuhenkilön kanssa.
Vene on ensisijassa tarkoitettu koulutuskäyttöön
Veneen käytöstä pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon merkitään käyttöaika, käytön aikana
olleet tapahtumat ja ilmenneet viat ja niistä raportoidaan vastuuhenkilölle. Erityisesti
veneen turvallisuuteen liittyvistä asioista ja mahdollisista karilleajoista raportoidaan
erikseen.
Vene on myös saatavissa vuokrakäyttöön jäljempänä mainituin ehdoin.

Vuokrausehdot ja hinta



Venettä voidaan vuokrata arki-iltoina ja viikonloppuina, ellei sitä ole varattu
koulutuskäyttöön. Kesä- ja elokuun sekä syyskuun tiistait vene on varattu tiistaikisoihin
osallistumiseen.
Vuokraus sovitaan vastuuhenkilön kanssa etukäteen. Vuokraajan tulee osoittaa
hallitsevansa purjeveneen ohjaamisen.

Vuokra-ajat





Arki-ilta, klo 15 alkaen
Viikonloppu, pe klo 15 - su klo 20
Viikko, sopimuksen mukaan
Veneessä on katsastusvarustus pl purjehdusliivit. Vuokraaja tuo veneelle ja kuljettaa sieltä
pois omat purjehdusliivit, retkeily- ja ruokailuvälineet

Vuokrauksesta maksetaan









Arki-ilta 20 €. / seuranjäsenet ja 60€. / ei seuran jäsenet
Arkipäivät 50 €. seuranjäsenet ja 100€. / ei seuran jäsenet
Viikonloppu 150 €. seuranjäsenet ja 200€. / ei seuran jäsenet
Yksi viikonlopun päivä 100 €. seuranjäsenet ja 150€. / ei seuran jäsenet
Viikkovuokra on 350 €. seuranjäsenet ja 450€. / ei seuran jäsenet. Veneen vuokrannut
vastaa polttoaineesta
Seuran ulkopuoliselta vuokraajalta voidaan periä takuumaksu.
Veneen vuokra maksetaan LrPS:n tilille EKOP 562009-2197695
Veneessä on katsastusvarustus pl purjehdusliivit. Vuokraaja tuo veneelle ja kuljettaa sieltä
pois omat purjehdusliivit, retkeily- ja ruokailuvälineet
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Mahdolliset vauriot




Mahdolliset vauriot raportoidaan vastuuhenkilölle
Mikäli kyseessä on osan rikkoutuminen, vastaa veneen vuokrannut korjauskuluista.
Mikäli kyseessä on vakuutustapahtumaan johtava vaurio, maksaa vuokraaja vakuutuksen
omavastuuosuuden ja lisäksi 100 € muihin kuluihin.

Nostot ja laskut



Veneen normaaleista nostoista vastaa seura.
Mikäli noston syynä on vaurion tarkastus/korjaus, vastaa veneen vuokrannut siitä.

Vakuutus


Vene on vakuutettu seuran toimesta

Veneen varusteet ja niiden säilytys











Moottori, Mercury 4 hv 4-tahtinen. Moottori säilytetään kauden aikana veneen perässä
Polttoainetankki säilytetään veneessä. Moottori käyttää puhdasta bensiiniä, 95 okt
Purjeet, veneessä on normaalit H-veneen purjeet, fokka, iso ja spinaakkeri. Purjeet
säilytetään veneellä, kuivaus tarvittaessa Purjehduskeskuksella.
Ankkuri ja ankkuriköysi säilytetään veneellä
Lepuuttajat 6 kpl
Spriikeitin
Sammutin
2+2 kpl hätäraketteja
Mela, säilytetään veneen sisällä laiturissa ollessa
Yleisradiovastaanotin

