Pohjois-Savon Kennelpiiri ry

TELTTOJEN JA TARVIKKEIDEN
LAINAUS KENNELPIIRILTÄ
Pohjois-Savon kennelpiiri lainaa veloituksetta telttoja jäsenyhdistyksien koiratapahtumiin.
Muilta kuin kennelpiirin jäsenyhdistyksiltä, telttojen ja tarvikkeiden lainauksista veloitetaan
hinnaston mukaisesti. Yksityishenkilöille telttoja ei lainata.
Telttojen lainauksesta on sovittava hyvissä ajoin, viimeistään kaksi viikkoa ennen
lainauspäivää telttojen lainauksesta vastaavan henkilön Janne Ryhäsen kanssa
janne.ryhanen@hotmail.com, p. 040 714 9491.
Telttojen lisäksi kennelpiirillä on tarvikkeistoa, joita on mahdollista lainata. Tarvikkeista löytyy
lista kennelpiirin nettisivuilta.
Lainausehdot
Lainaaja noutaa ja palauttaa teltat ja tarvikkeet kennelpiirin varastolle sovittuna ajankohtana.
Teltat palautetaan varastolle
-

-

telttakankaat kuivana pussiin laitettuina. Yhden teltan kaikki kankaat
yhdessä pussissa.
telttojen narutapit/kiilaraudat erillisinä sankoissa
runkoputket erillisinä siististi laitettuna niille varatuille paikoille.
Vanhemmissa kehäteltoissa, joissa runkoputket ”taiteltavia” putkia,
putket ovat samassa pussissa telttakankaan kanssa. 4x4 telttojen putket
säilytetään isommassa säilytysputkessa niin, että yhden teltan putket
yhdessä säilytysputkessa lukuun ottamatta nurkkaputkia, jotka ovat
erillisinä.
Runkoputket teipeistä ja naruista siivottuna

Mikäli huomaat teltoissa rikkoutuneita osia tai kankaita, merkkaa ne selvästi
esim. lapulla ja mainitse niistä palautuksen yhteydessä!
Teltat palautetaan edellä olevan ohjeen mukaisesti. Lainaajan vastuulla on huolehtia siitä,
että telttoja pakkaavat henkilöt ovat tietoisia miten teltat pakataan. Mikäli telttojen
pakkaukset joudutaan avaamaan tai pakkamaan kennelpiirin toimesta uudelleen
lainausehtojen noudattamatta jättämisestä, veloitetaan lainaajaa (yhdistystä tai
näyttelytoimikuntaa) 50€ / h/ henkilö pakkausten uudelleen tekemisestä. Veloitus voidaan
tehdä myös silloin kun puutteet huomataan myöhemmin.
Telttojen ja tavaroiden lainaaja on velvollinen korvaamaan hävinneet tai huolimattomasta
käytöstä johtuneet tavaroiden tai telttojen rikkoutumiset. Tavaroiden normaalista käytöstä
johtuva kuluminen ei ole korvattavaa.
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Kennelpiirin lainattavissa olevat teltat:
teltta 3x6m
teltta 4x4m
teltta n 2,5x1,5m (vanhat kehäteltta)
teltta 2x2m (uudet kehäteltat)

4 kpl
5 kpl
n 40 kpl
34 kpl

Lainaajan huomioitava asioita:
-

Suunnittelu tarvitsemasi telttamäärä huolella.
Varaa riittävästi kuljetuskalustoa. Isompien telttaputkien pituus on 3m ja
ne vievät peräkärrystä paljon tilaa.
varaa telttojen ja muiden tarvikkeiden noutoon ja palautukseen riittävästi
henkilöitä mukaan.
Näyttelyä suunniteltaessa on ratkaistava missä näyttelyn jälkeen
mahdollisesti märät teltat kuivataan ja pakataan. Kennelpiirin varastolla ei
ole mahdollisuutta kuivata kuin yksittäisiä telttoja ja silloinkin on
huomioitava, että teltat on kuivatuksen jälkeen lainaajan toimesta
pakattava ja hyllytettävä.

TELTTA- JA TARVIKELAINAUS
LAINAAJAN TIEDOT:
Tapahtuma:

_________________________________________________

Paikka ja aika:

_________________________________________________

Tapahtuman järjestäjä:

_________________________________________________

Järjestäjän yhteyshenkilö ja puh nro:
Telttojen palautus:

______________________________________

_________________________________________________

LAINAAJAN ALLEKIRJOITUS (JOLLA HYVÄKSYTÄÄN LAINAUSEHDOT):
Paikka ja päivämäärä:

________________________________________________

Allekirjoitus:

________________________________________________

Nimen selvennös:

________________________________________________
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LAINATUT TELTAT:
teltta 3x6m

_______kpl

teltta 4x4m

_______kpl

teltta n 2,5x1,5m (vanhat kehäteltta)

_______kpl

teltta 2x2m (uudet kehäteltat)

_______kpl

MUUT TARVIKKEET:
tarvike

POHJOIS-SAVON KENNELPIIRI ry

määrä

www.pohjois-savonkennelpiiri.fi

palautettu

Pohjois-Savon Kennelpiiri ry

TELTTOJEN JA TARVIKKEIDEN PALAUTUS:

Palautuspäivämäärä:

_____________

P-S Kennelpiirin edustajan allekirjoitus:_____________________________________
Nimen selvennös:
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_____________________________________
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