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REGLER FÖR ANVÄNDNING AV KÅRENS BASTU
Den som hyrt utrymmet benämns framöver som ”den ansvariga”. I fall där den som hyrt utrymmet är en enskild
person, är denne ansvarsperson. Den som angett sina kontaktuppgifter i samband med bokningen fungerar som
ansvarsperson ifall en förening eller organisation hyrt utrymmet.
Bastubadarna får inte störa Tavasthemmet, Tavastgatan, Pub Kåren eller Restaurang Kåren (t.ex. ingen går till
Kåren för att växla pengar, låna korköppnare eller dylikt). Tobaksrökning eller alkoholförsäljning får inte förekomma
i utrymmet. Oljud får inte föras på gården efter kl. 23:00. Det är förbjudet att vistas i utrymmet efter 24:00.
Man skall visa hänsyn till hyresgästerna i Tavasthem och övrig omgivning. Rökning på gården är tillåten, men
observera brandsäkerheten samt allmän renlighet och fimpa endast i askkoppar.
Bastutider som kan bokas är från kl. 14 till 23. Bastun kan bokas för max 5h. Till bokningstiden tillkommer en
uppvärmningstimme.
Den ansvarige ansvarar för ordningen i bastuutrymmena, på gården och ute på Tavastgatan, för att inga obehöriga
kommer in. Den ansvarige ser till att bastun är städad så att golvet är sopat, sopkorgar tömda, löst skräp bortfört
och att nyckeln återlämnas till kårkansliet följande vardag före kl. 13:00. För en försent inlämnad nyckel
faktureras en straffavgift på 20,00 euro/påbörjat dygn, räknat från kl. 13:00. OBS! Bastun bör städas direkt efter
användning.
Ansvarspersonen skall klargöra reglerna för användningen av bastun och säkerhetsföreskrifterna för tillställningens
deltagare. Den ansvarige är ersättningsskyldig för eventuella uppkomna skador och brister. Utrymmet granskas
efter varje tillställning efter kl. 11 på vardagar. Ifall utrymmet vid granskning inte är ordentligt städat faktureras den
ansvarige en städavgift.
Har det förekommit trakasserier eller andra fall av bristande ordning faktureras den ansvarige en avgift på 70,00€.
Studentkårens VD kan därutöver besluta om att den ansvarige inte längre kan utnyttja bastun under en viss
tidsperiod.
Upptäcker du brister eller skador i bastun, kontakta omgående Studentkårens VD:
tel. 045 167 2426, vd@studentkaren.fi.
Eventuella brister bör anmälas inom 24h från bokningens början för att kunna ersättas.
Vi ansvarar ej för kvarglömda saker.
Avbokning
Om en avbokning sker mer än 14 dagar innan det bokade datumet, återbetalas bokningssumman i sin helhet.
Om en avbokning sker minst 7 dagar innan det bokade datumet, återbetalas 50% av bokningssumman.
Vid kortare varsel behålls hela bokningssumman.
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