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Reposaaren VPK:n juhlatalo info


Huoneisto vuokrataan ja palautetaan siivottuna.



Vuokralainen poistaa alueelle tuomansa koristeet, eikä niitä saa laittaa palokunnan roskikseen tai
jättää palokunnan piha-alueelle.



Naulojen ja ruuvien kiinnittäminen seiniin on ehdottomasti kielletty ja mahdolliset teipit tulee poistaa.



Tuikkukynttilöitä voi käyttää palamattomalla alustalla ja koko ajan valvottuna.



Vuokraajan on huolehdittava siitä, että autoja EI SAA PYSÄKÖIDÄ Amiraalikadun varteen, eikä
paloaseman pihaan. Näin varmistetaan palokunnan asianmukainen toiminta mahdollisten
hälytysten aikana.



Vuokraajan on itse huolehdittava mahdollisista luvista ja järjestysmiehistä.



Talolle voi tuoda omat juomat ja ruoat eikä illan juhlinnalle ole aikarajoitusta. Hiljaisuus ulkona alkaa
klo 22.00 tämä tarkoittaa että ulkona ei saa metelöidä, soittaa musiikkia ja naapurit tulee huomioida.



Talolta löytyy iso Metoksen kylmiö, tuplalevelä jääkaappi, juomakylmiö (baarimalli) sekä pieni
kaappipakastin.Tiskikone on pieni suurtaloustiskikone, jonka pesuohjelma kestää n. 3 min.
Suurtalous uuni jossa mm. höyrytoiminto, uuniin menee 4kpl 10 cm GN-vuokaa kerrallaan. Liedessä
on myös uuni jonne mahtuu 2kpl 10cm GN-vuokaa, sekä lämpimänä pito kaappi.



Salin koko on n. 13,8 * 9,7m. Isommat pöydät ovat kooltaan 80 * 180 ja niitä on yhteensä 15 kpl.
Pöydän viereen mahtuu 6 tuolia. Pienemmät pöydät ovat kooltaan 80 *125 ja niitä on 5 kpl. Sen
viereen mahtuu 4 tuolia.



Talon juhlasaliin mahtuu hyvin pöytäjärjestelyin n. 120 henkeä ja jää vielä pieni tanssilattiakin.
Suurimmillaan talossa on ollut n. 180-200 hlöä, mutta tällöin ruokailijat ovat olleet kolmessa eri
huoneessa ja tanssin alkaessa on siirrelty pöytiä.



Vuokrakausi alkaa vuokraviikon torstaina klo 18:00. Vuokrakausi päättyy seuraavana sunnuntaina
klo 20:00, jolloin vuokralainen palauttaa avaimet sovitulla tavalla. Jos vuokraus on arkipäivänä tai
lyhyempi aika sovitaan avaintenluovutus ajat erikseen.



Vuokrahinta on 600€/vuokrakausi tai 200€/ päivä 1.5-30.9. Lämmityskaudella 1.10-30.4
800€/vuokrakausi.



Talolla erikseen vuorattavana myös ruokailuastiastot 120:lle hengelle hintaan 250€, sekä pöytäliinat
hintaan 150€.

Talolla Ei ole äänentoistolaitteita eikä ruuanvalmistus astioita.

Tilojen varaukset; juhlatalo@reposaarenvpk.com
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