
TILAN VUOKRAAJALLE /sopimusehdot

Nicehearts ry / Me-talo Lappeenranta

Kauppakeskus Opri 2krs., Valtakatu 30

53100 Lappeenranta

050 448 832/Niina tai 044 572 0069/Miia

info@nicehearts.com

Tilat:

 Iso sali (liikuntatila), n 30 henkeä, soveltuu:

- liikuntaan

- tanssiin

- luentoihin

 Iso olohuone

- 2 kokouspöytää 6 + 10 paikkaa

- Sohvaryhmä

- Projektori ja valkokangas

- Fläppitaulu

- Televisio ja Nintendo Switch

- Yhteensä n. 30 henkeä

 Neuvotteluhuone

- Kokouspöytä 8 paikkaa + seisomapöytä

- Sohvaryhmä

- Televisio ja Playstation 4

- Yhteensä 15-20 henkeä

 Iso aulatila, jossa pöytäryhmä
 Keittiö

- Pitkä pöytä 14 paikkaa

- Mahdollisuus lämmittää ruokaa

Tarvittaessa käytössänne ovat kaikki tilat, jolloin tilaa on noin 100 hengelle.

Vuokra: 35 €/tunti *

Muuta huomioitavaa:

 Käytössä on tilan vuokrauksen yhteydessä jääkaappi, mikroaaltouuni sekä kahvi- ja vedenkeitin.
Keittiössä ei ole ruoanlaittomahdollisuutta. Omat ruoat voi lämmittää.

 Seinille ei saa kiinnittää mitään nastoilla, neuloilla tai 2-puolisella teipillä. Omia kuvia, julisteita tms
voi kiinnittää maalarinteipillä ja sinitarralla. Talon omia kuvia/tauluja ei saa poistaa seiniltä.

 Omia alkoholijuomia saa tuoda. Huomioittehan, että julkinen juominen esim. pihalla ja rapputiloissa
on kielletty. Tilan vuokraaja vastaa tyhjien pullojen ja tölkkien pois viemisestä.



Tilan vuokraaja vastaa:

 että vieraat jättävät kengät eteiseen = Liikkuminen ulkokengillä sisätiloissa on kielletty!
 että roskat, tyhjät pullot ym. omat tarvikkeet on viety pois
 että tila on siivottu ja vastaa luovutushetkellä ollutta tilaa
 että tilasta poistutaan ohjeistuksen mukaan alaoven kautta kauppakeskuksen kiinnioloaikoina

Vuokraaja on vastuussa tiloista, kalusteista ja tarvikkeista, ja on korvausvelvollinen vahingon
sattuessa tai aiheuttaessaan murtohälytyksen.

 Jos joudumme jälkisiivoamaan, peritään siitä kertakorvaus 120 €
 Rikkoutuneista laitteista ja välineistä peritään uuden hankkimiseen tarvittava summa

Saapuminen ja pysäköinti

Sijainti on Lappeenrannan keskustassa kauppakeskus Oprin toisessa kerroksessa. Julkisen liikenteen
pysäkit ovat kauppakeskuksen vieressä. Kulku Me-talon tiloihin tapahtuu kauppakeskuksen
aukioloaikoina kauppakäytävän kautta, muina aikoina Valtakadun puolelta rappukäytävän kautta.
Tilaan kulku on esteetön kauppakeskuksen aukioloaikoina.

Pysäköinti kauppakeskus Oprin parkkihallissa on maksutonta 2 tunnin ajan kiekolla. Halli on auki
kauppakeskuksen aukioloaikojen mukaisesti. Vieressä olevan kauppakeskus Armadan katolla on maksuton
pysäköinti ensimmäiset kaksi tuntia, jonka jälkeen maksullinen.

Avain

Avain luovutetaan tilankäyttösopimusta vastaan. Tilaus on vahvistettava / peruttava 3 päivää ennen
tilaisuutta.

Tilan vuokrauksesta tehdään kirjallinen sopimus, joka vahvistaa varauksen. Sopimus liitteenä.

Nicehearts ry

*Yhdistyksenä kuulumme 0 % verokantaan, eli hintaan ei lisätä ALV:ia


