JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
1. Vapaa-ajan aluetta ja kesäpaikkaa ovat oikeutetut
käyttämään Turun metallityöväen ammattiosasto
ry. 49:n jäsenet perheineen. Myös muut metallin
jäsenet ovat tervetulleita alueelle.
1.a. Jäsenperheen vierailla on lupa tilapäiseen
(enintään seitsemän (7) päivän) oleskeluun
edellyttäen, että isäntäväki on paikalla.
1.b. Jäsenellä voi olla 2 kausipaikkaa hallussa.
Toisen kausipaikan matkailuvaunussa on lupa
tilapäiseen (enintään seitsemän (7) päivän)
oleskeluun ainoastaan paikan haltijan
lähisukulaisilla edellyttäen, että isäntäväki on
paikalla.
2. Alueelle tulijan/olijan on ehdottomasti
ilmoittauduttava alueen valvojalle, selvitettävä
jäsenyytensä ja esitettävä matkailuvaunun
katsastus- ja/tai vakuutustodistus sekä ilmoitettava
mukana seuraavat perheenjäsenet tai vieraana
olevat henkilöt. Jäsen myös vastaa vieraistaan.
3. Kesäkausi alkaa 1. toukokuuta ja päättyy 30.
syyskuuta. Talvikausi alkaa 1.lokakuuta ja päättyy
30.huhtikuuta.
Kesäkausimaksut tulee maksaa 15. toukokuuta
mennessä tai kaksi viikkoa saapumisesta ja
talvikausimaksut 15. lokakuuta mennessä.
Sähkömaksut tulee maksaa ko. kauden loppuun
mennessä. Lyhyempiaikaiset majoittautumiset on
maksettava ammattiosaston toimistoon ennen
alueelle saapumista.
4. Kesäpaikan vastaavana toimii Metalli 49
toimikunnan nimeämä henkilö. Alueen
kesäpaikkalaiset valitsevat joukostaan
isäntävuorolaiset, jotka hoitavat alueen tehtäviä
kukin vuorollaan.
5. Ainoastaan ammattiosastolla on oikeus järjestää
alueella ohjelmallisia viihde- ym. tilaisuuksia sekä
yksinoikeus virvoitusjuomien, makeisten,
alkoholin, leipomotuotteiden ja muiden
elintarvikkeiden myyntiin.
6. Teltat ja matkailuvaunut on sijoitettava niille
varatuille alueille valvojan osoittamaan
järjestykseen. Paloturvaväli matkailuvaunuilla ja
teltoilla on 5 metriä.
Pitkään käyttämättä olleet matkailuvaunut, teltat,
veneet ja muu omaisuus voidaan tarvittaessa
poistaa alueelta jos kehotusta alueelta
poistamisesta ei noudateta.
7. Matkailuvaunun ja teltan viereen saa pysäköidä
enintään yhden (1) auton. Muut autot ja ajoneuvot
on pysäköitävä tätä tarkoitusta varten varatulle

pysäköintialueelle. Autoja ei saa pysäköidä rantaalueelle.
8. Retkikeittimen ja grillin käyttö teltassa on
ehdottomasti kielletty. Avotulen teko sallitaan
ainoastaan talkoiden yhteydessä roskien polttona
valvonnan alaisena.
9. Leirintäalueella olevat ajotiet on ehdottomasti
jätettävä vapaaksi huolto- ja hälytysajoja varten.
10. Kaikenlainen suurpyykin (matot, huovat, autot
jne.) pesu on alueella kielletty.
11. Osaston kalastusalueella kalastus on sallittu.
Alueelle ostetut kalastusmerkit kattavat kaikki
vapaa-ajan kalastustavat osaston alueella.
12. Kasvillisuuden turmeleminen (puiden oksien
katkominen jne.) on ankarasti kielletty.
13. Roskat, jätteet, pyykki- ja tiskivedet on
ehdottomasti vietävä niille varattuihin säiliöihin.
Kierrätys- ja lajitteluohjeita on noudatettava ja
tarpeettoman jätteen muodostumista vältettävä.
Alueen jätepisteisiin saa laittaa vain alueella
muodostunutta jätettä.
14. Alueella on noudatettava ehdotonta hiljaisuutta
klo 23.00–06.00 välisenä aikana. (Poikkeuksena
viikonlopputanssit ym. järjestettävät
juhlatilaisuudet.)
15. Kaikenlainen häiriön aiheuttaminen ja ilkivallan
teko alueella on kielletty. Valvojien ja
järjestyksenvalvojien antamia ohjeita ja
määräyksiä on noudatettava.
16. Henkilö, joka rikkoo järjestyssääntöjä, ohjeita tai
määräyksiä, voidaan poistaa alueelta ja harkinnan
mukaan kieltää määräajaksi pääsy alueelle.
17. Veneet vain niille varatuille paikoille.
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