Ruokoniemi leirintä säännöt
Ruokoniementie 4, 41520 Hankasalmi Puhelin: 0400 - 418 894

Leirintäalueen aukioloajat :
Leirintäalue on avoinna samaan aikaan kuin sen vastaanottopisteenä toimiva
Kahvila/ravintola, eli kesäkaudella (30.4. -31.8.2015) Katso aukioloaikamme kotisivuiltamme.
Majoitusvuorokausi alkaa klo 16.00 ja päättyy matkustuspäivänä klo 12.00, johon mennessä
avain on luovutettava.
Majoitusvuorokausi vaunu/asuntoautopaikoissa sekä telttapaikoissa päättyy matkustuspäivänä
klo 15.00.

Sisään kirjautuminen ja poistuminen leirintäalueelta:
Vierailijoiden tulee ilmoittautua vastaanotossa ja ajoneuvot on jätettävä vastaanoton
yhteydessä sijaitsevalle pysäköintialueelle.
Majoittujia saa olla vain se määrä, mikä on sovittu mökkiä varattaessa. Kapasiteettia ei saa
ylittää ilman erillistä sopimusta.
Tullessasi leirintäalueelle saat täytettäväksi matkustajailmoituksen. Voit ladata lomakkeen
täytettäväksi etukäteen myös tästä.
Jokaiselta majoittujalta vaaditaan nimi, henkilötunnus, osoite ja allekirjoitus (laki majoitus- ja
ravitsemistoiminnasta § 6).
Merkitse jokaisesta majoittujasta mille ajalle hän majoittuu.
Samaan aikaan leirintään saapuvat täyttävät tietonsa samalle lomakkeelle. Jos ryhmänne
jäsenet saapuvat leirintään eri aikoihin, täyttävät myöhemmin saapuvat oman lomakkeensa.
Luovutettuasi täytetyn matkustajailmoituksen, sekä maksettuasi majoittumismaksun pääset
leirintäalueelle.
Asiakas on velvollinen ottamaan viipymättä yhteyttä vastaanottoon, jos hän havaitsee mökissä
epäkohtia tai puutteita.
Asiakas vastaa siitä, että mökki luovutetaan samassa kunnossa kun se oli majoittautuessa, eli
mökki luovutetaan siivottuna.

Esittely ja majoitusohjeita:
Kolmen tähden leirintäalue Hankasalmen kirkonkylässä aivan palveluiden välittömässä
läheisyydessä, Kuuhankaveden rannalla. Alueella on noin 60 vaunu-/autopaikkaa sekä
hyvätasoisia rivitaloasuntoja ja mökkejä. Alueella myös hyvät paikat telttailijoille. Alueella
elintarvikekioski / kahvila / terassi: A-oikeuksilla.
Leirintäalueen muu varustelu: Suihkut, wc:t, vaatteidenpesuhuone, astianpesuhuone,
kemiallisen wc:n tyhjennyspaikka, kiinteiden jätevesisäiliöiden tyhjennyskaivo, grillikatos,
lapsiystävällinen uimaranta sekä sauna. Alueen välittömässä läheisyydessä tenniskenttä,
leikkipuisto, yleiset uimarannat, matonpesupaikka, museokylä ym.
Leirintäalueella on varattu oma alueensa mökeille, matkailuajoneuvoille ja teltoille. Tarkemmat
sijainnit kullekin majoitustyypille löydät aluekartasta.
Sauna-alue puolestaan on varattu vain saunan varanneille.
Kahvila-ravintolan läheisyydessä sijaitsevat yleinen uimaranta sekä vierasvenelaituri ovat
kaikille avoinna olevia alueita.
Hiljaisuus alueella on klo 23.00 - 07.00, jolloin ajoneuvoilla liikkuminen on kielletty.
Muiden leiriytyjien majoittumista ja nukkumista häiritsevä toiminta on kielletty.
Matkailuajoneuvojen ja telttojen välisen etäisyyden tulee olla vähintään neljä(4) metriä.
Isännällä on oikeus määrätä poistumaan alueelta sellaiset henkilöt, jotka huomautuksesta
huolimatta jättävät noudattamatta järjestyslakia, alueen järjestyssääntöjä, isännän määräyksiä
tai muita isännän asettamia sääntöjä. Isännän tulee tarvittaessa ottaa yhteys viranomaisiin.

Jätteiden lajittelu ja siisteys:
leirintäalueelta löytyy kierrätyspiste, jossa lajitellaan mm. bio- ja sekajäte, lasi ja metalli.
Roskapisteitä löytyy mm. huoltorakennuksista sekä rannan grillikatoksen ja laavun luota.
Tietoa kierrätyspisteiden sijainnista saat vastaanotosta.
Leirityijien on pidettävä leirintäpaikkansa ympäristö siistinä ja puhdistettava se poistuessaan.

Tulen tekeminen leirintäalueella:
Tulen teko on sallittu leirintäalueella vain yleisillä nuotiopaikoilla. Leirintäalueella on yleiseen
käyttöön tarkoitettu grillikatos. Sieltä löytyy sytytysvälineitä, makkaratikkuja, ritilä sekä puita
tulen sytyttämiseen.
Turvallisuussyistä myös omien grillien (myös kertakäyttögrillien) käyttö on kielletty.
Tupakointi on kielletty kaikkialla sisätiloissa. Luvattomasta tupakoinnista sisällä veloitetaan
100 euron siivousmaksu.

Vaaralliset aineet:
Vaarallisten aineiden ja esineiden tuominen leirintäalueelle on kielletty. Henkilö, joka ei
noudata leirintäalueen sääntöjä, tullaan poistamaan leirintäalueelta välittömästi.

Lemmikit:
Lemmikkieläinten tuonnista alueelle on ilmoitettava varausta tehtäessä.
Koirat ym. seuraeläimet on pidettävä talutushihnassa ja ulkoilutettava ympäröivissä metsissä
tai tähän tarkoitukseen varatulla alueella.

Muut säännöt:
Asiakkaiden on huolehdittava omasta omaisuudestaan. Arvoesineiden säilytyksestä voi sopia
erikseen henkilökunnan kanssa.
Leirintäalueella tapahtuvista mahdollisista irtaimen omaisuuden katoamisesta tai
vahingoittumisesta ei leirintäalueen järjestäjä vastaa, tämä koskee myös moottoriajoneuvoja.
Leirintäalueella mahdollisesti tapahtuvista onnettomuuksista ei leirintäalueen järjestäjä ole
vastuuvelvollinen.
Leirintäalueella ei sallita asiakkaiden pysyviä tai pysyväisluonteisia rakennelmia.
Leirintäalueella ei sallita talven yli säilytystä tai varastointia. Rakennelmat on leirintäkauden
päättyessä purettava ja kuljetettava pois.
Virran jakaminen asuntovaunujen sähkötolpista on kielletty, samoin jatkojohtojen vetäminen
ajoteiden yli tai puiden oksia hyväksi käyttäen on ehdottomasti kielletty.
Kaupankäynti alueella ilman omistajan lupaa on kiellettyä.

Varaus-, vuokraus- ja peruutusehdot
Majoitusvuorokausi alkaa klo 16.00 ja päättyy matkustuspäivänä klo 12.00, johon mennessä
avain on luovutettava.
Varaajan tulee olla täysi-ikäinen, tai hänellä tulee olla huoltajaltaan kirjallinen suostumus, joka
tulee esittää ennen majoittautumista.
Mahdollisen peruutuksen sattuessa peruutus on tehtävä aina puhelimitse tai sähköpostitse.
Vahvistamme peruutuksen lähettämällä peruutusvahvistuksen sähköpostilla.
Jos peruutus tapahtuu yli 14 vrk ennen majoitusajankohtaa, peruutuksesta joutuu maksamaan
20 € käsittelykuluja.
Jos peruutus tapahtuu alle 14 vrk ennen majoitusajankohtaa, eikä mökkiä saada myytyä
toisaalle, on varaaja velvollinen maksamaan majoituksen koko summan.
Jos peruutus tapahtuu alle 14 vrk ennen majoitusajankohtaa ja sen syynä on vakava sairaus,
läheisen kuolemantapaus tai ylivoimainen este, asiakkaalta veloitetaan ainoastaan
peruutuskuluja 20 €. Tällöin asiakas on velvollinen esittämään lääkärintodistuksen.

