Kulkuoikeussopimus
Tällä sopimuksella _________________________________ ja Oulun Vesimiehet ry (myöhemmin ”seura”)
sopivat kulkuoikeudesta seuran hallitsemaan tilaan Oulussa osoitteessa Messipojantie 10.
Kulkuoikeus sallii pääsyn klo 9:00-20:30 välisenä aikana ”Messi” nimellä tunnetun toimitilan sähköisen
kulunvalvonnan piirissä olevaan kompressoritilaan. Oven lukitus aukeaa henkilökohtaisella etäluettavalla
kulkulätkällä, jota saa käyttää ainoastaan tämän sopimuksen allekirjoittanut kulkulätkän haltija.
Tiloissa on noudatettava seuran johtokunnan asettamia sääntöjä (Liite 1). Mikäli johtokunnan asettamia
sääntöjä tai tätä sopimusta rikotaan, kulkuoikeus voidaan estää määräajaksi tai kokonaan. Kulloinkin
voimassaolevat säännöt ovat nähtävillä seuran internet sivustolla kohdassa -> Toiminta -> Vesimessi.
Kulkulätkän haltijan on osattava käyttää tiloissa sijaitsevia kompressoreita ja muita laitteita. Laitteiden
käytön osaaminen todetaan käytännön kokeella ennen kulkuoikeuden myöntämistä.
Oven kulkulätkällään avannut henkilö on vastuussa tilassa tapahtuvasta toiminnasta, kompressoreista ja
tilassa olevasta seuran omaisuudesta .
Kulkulätkän lunastushinta, 46 euroa, on maksettava seuralle ennen kulkulätkän lunastamista ja tämän
sopimuksen allekirjoitusta. Kulkuoikeus on voimassa toistaiseksi. Johtokunta voi asettaa tähän myöhemmin
rajoituksia ja/tai vuosittaisia maksuja myöhemmin, mutta toistaiseksi lunastushinnalla pääsee kulkemaan
kompressoritilaan seuran jäsenyyden voimassa ollessa. Mikäli kulkulätkän haltijan jäsenyys Oulun
Vesimiehet ry:ssä päättyy, kulkuoikeus poistetaan. Kulkuoikeuden poiston vuoksi ei voi saada mitään
korvausta. Kulkulätkää ei voi myydä tai luovuttaa toiselle henkilölle.
Kadonneesta kulkulätkästä tunnistenumeroineen tulee ilmoittaa viipymättä. Uuden kulkulätkän voi
lunastaa kadonneeksi ilmoitetun tilalle 10 eur hintaan.
Oulun Vesimiehet ry luovuttaa tämän sopimuksen allekirjoitettua kappaletta vastaan kulkulätkän sovittuun
tilaan. Kulkulätkän numero on ________________________

Sitoudun noudattamaan sähköisen kulunvalvonnan piiriissä olevan tilan sääntöjä ja toimimaan tämän
sopimuksen mukaisesti ja vastuullisesti seuran omaisuuden suhteen
Oulussa ____ . _____ . 20 _____

______________________________________

Liite 1: Allekirjoitushetkellä voimassa olevat Oulun Vesimiehet ry:n johtokunnan asettamat säännöt
Messipojantie 10:ssa sähköisen kulunvalvonnan piirissä olevassa tilassa tapahtuvaan toimintaan

Toiminta ”Messilla”
Nämä säännöt ohjeistavat sähköisen kulunvalvonnan piirissä olevien tilojen ja niissä säilytettävän kaluston
käyttöä. Ohjeita voidaan soveltaa muuhunkin Oulun Vesimiehet ry:n toimintaan.















Kulkulätkä on henkilökohtainen. Sitä ei saa luovuttaa kenenkään muun käyttöön. Oven avanneen
henkilön on varmistuttava, että tila on tyhjä kun hän poistuu paikalta. Jos joku toinen
kulkuoikeudellinen on tullut paikalle, on uuden tulijan ”leimattava” ovi auki omalla lätkällään mikäli
alkuperäinen avaaja poistuu ja tilaan jää muita henkilöitä.
Poistuttaessa on varmistuttava, että ovet ovat lukossa.
Jokaisen täytön yhteydessä on varmistettava turvallisuusasiat. Esimerkiksi täytettävän pullon
katsastusleiman voimassaolo.
Kompressorien ja muiden laitteiden käyttöohjeita tulee noudattaa.
Pulloja saa täyttää ainoastaan klo 9-21 välisenä aikana.
Kompressorien ja muiden laitteiden käyttäjien on osattava käyttää laitteita. Kompressorien
täyttöpaineenvalintaventtiilit on jätettävä ”kelluvaan” tilaan siten, että venttiili on selkeästi auki
(200 bar asennossa) ja liikkuu kevyellä kosketuksella kun kompressori on paineeton.
Kompressorien täyttöpäiväkirjat on täytettävä huolellisesti. Täyttöpäiväkirjat sijaitsevat
kompressoritilan seinään kiinnitetyssä pöytätasossa.
Suodattimien käyttöiän täyttymistä on seurattava. Mikäli näyttää, että suodattimen käyttöikä on
umpeutumassa, on siitä ilmoitettava viipymättä kompressorivastaavalle, messivastaavalle tai koko
johtokunnalle. Käyttöiän ylittäneellä suodattimella ei enää saa täyttää.
Mikäli laitteissa tai tiloissa havaitaan jotain vikaa tai vahingontekoa, on siitä viipymättä ilmoitettava
messivastaavalle. Ellei tämä onnistu, on ilmoitus lähetettävä koko johtokunnalle. (V 2013
sähköpostilla: johtokunta2013@vesimiehet.fi)
Ellei mahdollisista väärinkäytöksistä tai muista vahingoista ole viipymättä ja hyväksyttävässä ajassa
ilmoitettu, voidaan seuraavan ilmoituksen perusteella edellistä kävijää pitää vastuullisena
mahdollisista vahingoista.

