Sataman järjestyssäännöt / venepaikan vuokrasopimus
Tämä satama on yksityisomistuksessa
Satamassa on voimassaolevien lakien, asetusten ja muiden säännösten lisäksi
noudatettava tämän järjestyssäännön määräyksiä:
1. Alusta laituriin kiinnitettäessä ja siitä irrotettaessa sekä aluksen ollessa laiturissa on noudatettava
tarpeellista varovaisuutta, jottei muille aluksille ja laitureille aiheudu vaurioita. Aluksen sivuilla on
tarpeen vaatiessa käytettävä riittävästi suojaimia.
2. Veneet kiinitetään laituriin aisan suuntaisesti tai peräkiinnityksellä poijuun.
3. Polttoainejakelupisteen sekä imutyhjennyslaitteen ympärillä olevat laituriosat on varattu niitä
käyttäville veneille. Nämä paikat on vapautettava heti tankkauksen tai imupoiston jälkeen.
4. Laiturin portin avaimen saa satamatoimistosta (kahvila) €20.- panttia vastaan. Avaimia luovutetaan
vain yksi / paikka. Avainta ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman erillistä sopimusta
5. Laiturin portti tulee aina sulkea perässään.
6. Kausipaikkavuokralainen ei saa luovuttaa paikkaansa kolmanelle osapuolelle ja hänellä on
velvollisuus tehdä pitemmästä poissaolosta ilmoitus satamaisännälle. Satama pitää itsellään
oikeuden käyttää tyhjää paikkaa vierasvenepaikkana. Tämä optio on huomioitu paikkahinnoittelussa.
7. Vieraspaikkavuokralaisen on otettava satamaan saavuttuaan välittömästi yhteyttä satamaisäntään.
8. Satamapaikan lunastaneilla on oikeus käyttää satamarakennuksessa veneilijöiden suihku- ja
käymälätiloja, laitureiden sähkö- ja vesipisteitä sekä jätteiden keräyspaikkaa normaalissa määrin
ilman erillistä korvausta.
Sähkön käyttö aluksen lämmitykseen ei sisälly paikkahintaan.
9. Pidä laiturit siisteinä köysistä ja muista irrallisista esineistä tapaturmien välttämiseksi. Polkupyörillä ja
muilla ajoneuvoilla ajo laitureilla kielletty.
10. Vanhemmat ovat vastuussa lastensa turvallisuudesta
11. Uiminen satama-altaassa on kielletty
12. Koirat tulee pitää kytkettyinä ja niiden jättämät ulosteet on korjattava välittömästi pois.
13. Huomioi pelastusvälineiden ja sammuttimien sijainti
14. Avotulen teko on satama-alueella ja veneissä kielletty (sallittu vain grillikatoksessa tai merkityllä
nuotiopaikalla).
15. Nopeusrajoitus satama-alueella on 5 solmua/h
16. Satamavalvojilla on oikeus kehottaa sellaista venekuntaa poistumaan, joka ei noudata yllä mainittuja
ohjeita
17. Alueella on noudatettava yleistä siisteyttä ja otettava muut kävijät huomioon. Jätteet on toimitettava
niitä varten varattuun keräysastiaan. Lajittele jäteöljy, öljyiset jätteet, lasi. akut ja paristot, metalli
yms.. Näille ei löydy keräyspistettä satamasta.
18. Autoparkkipaikat Mathildan Marinan vieraille ovat maksuttomia (ei pitkä-aikaisparkkeerausta).
19. Perävaunupaikkoja voi vuokrata 40€ / kk.
20. Satama-alueella on hiljaisuus 23.00 - 7.00 välisenä aikana
21. Mahdollisista satama-alueeseen kohdistuneista vaurioista on heti ilmoitettava satamavalvojalle

Satamaisäntänä:

Maria Rantanen puh 040 592 04 61 tai 02 250 24 32

Paikkavuokraukset:

www.satamapaikka.com
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