Suur-Karja 8 majareeglid

Ürituse toimumise kuupäev ja kellaaeg (algus ja lõpp): .....................................................................
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Suur-Karja 8, Tallinn peoruumide kasutusõigus algab, kui on sõlmitud vastav kirjalik kokkulepe
(milleks loetakse ka kokkulepet e-maili teel) ja tasutud ettenähtud tasu (ettemaks), kuid mitte varem
kui kokkulepitud ürituse kuupäeval ja kellaajal. Kui ruumide kasutaja on noorem kui 18 eluaastat,
sõlmitakse kokkulepe lapsevanemaga. Võidakse küsida isikut tõendavat dokumenti.
Peoruumide kasutusõigus lõpeb kirjalikus kokkuleppes kokkulepitud kellaajal.
Üritusel vastutavaks isikuks loetakse käesolevat dokumenti allkirjastav isik. Viidatud isik aitab
teistel külalistel Suur-Karja 8, Tallinn peoruumide reeglitega tutvuda ja vastutab heakorra ja
tuleohutuse eest, samuti hoolitseb vajadusel teiste külaliste eest.
Peoruumide omanikul - Vanalinna Investeeringud OÜ - on õigus nõuda kliendi poolt tekitatud
materiaalse kahju kompenseerimist.
Peoruumide kasutaja peab järgima Eesti Vabariigis kehtivaid heakorda ja öörahu puudutavaid
seaduseid ja/või Kohaliku Omavalitsuse otsuseid.
Parem kui ürituse käigus aknaid ja uksi ei avata, sest müra võib segada linnarahvast ja naabreid.
Kui siiski aken (aknad) avatakse, siis tuleb see ürituse lõpuks enda järel sulgeda.
Kui ürituse alguses lülitatakse midagi (seadmed, valgustus, muu) sisse, siis ürituse lõpus tuleb see
ka välja lülitada. Kui selles osas tekib probleeme, siis tuleb sellest majaperemehele (kontaktid
www.suurkarja8.ee) teada anda.
Kui ürituse käigus kasutatakse elava tulega küünlaid tuleb veenduda, et ürituse lõpuks on need
kustutatud. Aknalaudadel, ei tohi elava tulega küünlaid kasutada (kardinad võivad süttida)!
Kui ürituse käigus keeratakse midagi lukust lahti, siis ürituse lõpuks tuleb see lukustada.
Kui ürituse käigus midagi puruneb ja seda parandada ei ole võimalik, siis tuleb sellest
majaperemehele (kontaktid www.suurkarja8.ee) teada anda.
Ürituse käigus ruumidesolevat vara palume kasutada ettevaatlikult ja heaperemehelikult;
Kui ürituse käigus tekib mustust ja sodi, siis palume see ürituse lõppedes koristada. Prügi võib jätta
ruumides olevatesse prügikottidesse. Prügikonteinerid asuvad sisehoovis ja jäätmed tuleb sinna
paigutada jäätmeliikide kaupa: olmejäätmed, klaastaara, paber ja papp. Kui konteiner on täis, siis
prügi palume jätta viisakalt konteineri kõrvale.
Kui ürituse käigus tekib mis-iganes probleem või küsimus, võta julgelt ühendust majaperemehega
(kontaktid www.suurkarja8.ee);
Suitsetada võib ainult ruumidest väljaspool, kas sisehoovis selleks ettenähtud kohas või maja ees.
Suitsuotsad palume visata tuhatoosi või prügikasti, mitte maha. Kui suitsetamine on lõpetatud,
palume mitte jääda sisehoovi jutustama, sest sama hoone ülemistel korrustel ja naabermajades
elab teisi inimesi, keda müra võib häirida. MAJAS SEES EI SUITSETATA !!!
Tualettruumid on keldrikorrusel ja kõik ülaltoodud reeglid kehtivad ka seal;
Palume siltidega „ametiruum“, „personal“, „staff“, „privaat“ ruumidesse mine ilma kokkuleppeta
mitte siseneda;
Vanalinna Investeeringud OÜ ei vastuta peoruumi külalistele hooletusest, käesolevate reeglite
mittetäitmisest või joobes oleku tõttu tekkinud tervisekahjude eest. Palume olla alati ettevaatlikud
treppidel liikudes, ja ka mujal, kus võib olla libe või kuhu on pandud ajutisi esemeid (näiteks
helitehnika juhtmed vms.).
Vanalinna Investeeringud OÜ ei vastuta külaliste isiklike asjade eest. Mõistlik on hoida välisuksed
ürituse ajal lukus.
Suur-Karja 8 peoruumides on paigaldatud salvestavad turvakaamerad;

Ürituse vastutava isiku nimi, e-mail, telefon

Allkiri

Allkirjastamise kuupäev

