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Sopimus koulutilojen käyttämisestä tilapäiseen majoittumiseen
Espoon liikuntapalvelut luovuttaa seuraavin tiedoin ja ehdoin tilat tilapäistä majoittumista varten:
Hakijan nimi: _________________________________________________________________
Koulun nimi: _________________________________________________________________
Tilat ja lukumäärät: ____________________________________________________________
Ajankohta: ___________________________________________________________________
Hakija
1. täyttää yhdessä koulun vahtimestarin kanssa pelastustoimen edellyttämän
tilapäismajoituksen tarkistuslistan, ilmoittaa tilapäisestä majoittumisesta
viimeistään kahta viikkoa ennen majoittumista Länsi-Uudenmaan
pelastuslaitokselle sekä noudattaa pelastuslaitoksen tilapäisestä
majoittumisesta antamia ohjeita
2. järjestää tilapäisen majoituksen ajaksi tiloihin __ (lukumäärä) täysi-ikäistä
valvojaa, jotka huolehtivat siitä, että majoittumisen aikana tiloissa vallitsee
järjestys
3. suorittaa tiloissa päivittäisen siistimisen sekä vie roskat niille varattuun
paikkaan. Lisäksi tilojen siivouksesta sovitaan seuraavaa:
4. vastaa siitä, että majoittujat käyttävät ainoastaan sovittuja tiloja ja myönnettyyn
tarkoitukseen ja että liikunta- ja luokkatiloissa ei käytetä ulkojalkineita
5. vastaa siitä, että majoittujat eivät tupakoi, käytä päihdyttäviä aineita tai ole
päihtyneenä koulun tiloissa tai koulun alueella
6. vastaa siitä, että tiloihin ei majoituskäytön aikana tule ulkopuolisia henkilöitä
7. ilmoittaa kiinteistölle tai irtaimistolle mahdollisesti sattuneista vahingoista
koulun vahtimestarille tai kiireellisissä tapauksissa virka-ajan ulkopuolella
päivystysnumeroon p. 09 816 28699
8. luovuttaa tilat samassa kunnossa kuin ne on vastaanottanut sekä korvaa
kiinteistölle ja irtaimistolle mahdollisesti aiheuttamansa vahingot
täysimääräisesti sekä korvaa mahdollisista aiheettomista hälytyksistä
aiheutuneet kustannukset
9. suorittaa tilojen käytöstä liikuntalautakunnan, suomenkielisen varhaiskasvatusja opetuslautakunnan ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan
päätöksen perusteella määräytyvän korvauksen
10. ilmoittaa majoituskäytön mahdollisesta peruutuksesta liikuntapalveluihin
liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi viipymättä. Mikäli käyttöä ei ole kirjallisesti
peruutettu vähintään 14 vrk ennen käyttöä, laskutetaan hakijalta 100 euroa /
koulu
11. noudattaa mahdollisissa ateriajärjestelyissä Espoo Cateringin antamia tai sen
kanssa sovittuja ohjeita.
Espoon kaupunki ei vastaa majoittujien tavaroista.
Koulun vahtimestari luovuttaa koulun avaimet kuittausta vastaan käyttäjän vastuuhenkilölle
sekä vastaanottaa ne käytön jälkeen.
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Tämän sopimuksen vastainen toiminta voi johtaa korvausvelvollisuuden lisäksi siihen, että
sopimus puretaan ja tilapäinen majoittuminen keskeytetään ja/tai että hakijalle ei jatkossa
myönnetä majoittumisvuoroja.
Tätä sopimusta on tehty kaksi kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

Espoossa __________________
Espoon kaupungin puolesta

Hakijan puolesta

__________________________

__________________________

__________________________
nimenselvennys
(virka-asema)

__________________________
nimenselvennys

Yhteystietoja:
Koulun vahtimestari ________________________________
Tiedoksi:
Koulun rehtori
Kiinteistönhoito-liikelaitos/ Siivouspalvelut siivous@espoo.fi
Espoo Catering / tarja.huusko@espoo.fi ja tuija.sivonen@espoo.fi
(mikäli majoittujat käyttävät ruokasalia ja/tai hankkivat ateriapalveluja)

