Kideve Elinkeinopalvelut

ÄÄNENTOISTO- JA VALAISTUSLAITTEISTO
Lainausehdot
1. Lainaajalta edellytetään, että äänentoisto- ja valaistuslaitteistoa käyttää osaava kokoaja ja
käyttäjä, ja että käyttöohjeita noudatetaan.
2. Lainausaika lasketaan alkavaksi silloin, kun tavara noudetaan. Lainausaika päättyy, kun
tavara on vastaanotettu samaan Kittilän kunnan toimipisteeseen josta se on noudettu.
3. Lainaaja kustantaa tarvittavat kuljetukset. Kuljetuksen tulee olla asianmukaista, ettei
laitteistolle aiheudu vahinkoa.
4. Kittilän kunta omistaa äänentoisto- ja valaistuslaitteistot. Lainaajalla ei ole oikeutta vuokrata tai
lainata niitä edelleen, eikä myydä tai pantata.
5. Kittilän kunnalla on oikeus kieltää tai tarvittaessa estää lainalle antamiensa laitteiden käytön,
mikäli laitteiden käyttöpaikan sähköliitännät eivät ole voimassa olevien asetusten ja
määräyksien mukaiset, laitteet on sijoitettu epävakaasti tai niille vahingollisiin olosuhteisiin ja
kun kyse on yleisötilaisuudesta, jossa järjestyshäiriöt saattavat vaarantaa laitteita.
6. Lainaaja sitoutuu palauttamaan lainatut laitteistot samassa kunnossa kuin ne olivat vuokralle
otettaessa. Johdot tulee palauttaa siisteihin nippuihin kiedottuina.
7. Lainaaja huolehtii kalustolle oman vakuutuksen sekä omaan vastuuvakuutukseensa
laajennuksen, joka kattaa myös ”vakuutuksenottajan hallussa, käsiteltävänä ja
huolehdittavana olevan omaisuuden myös toimijan oman toimintapaikkansa ulkopuolella”.
8. Lainaaja on velvollinen ilmoittamaan laitteiden vahingoittumisesta Kittilän kunnalle. Väärästä
tai varomattomasta käytöstä, käsittelystä, säilytyksestä tai kuljetuksesta aiheutuneet vahingot
korvaa kokonaisuudessaan lainaaja.
9. Lainaaja sitoutuu täyteen korvaukseen tavaralle koituneesta katoamisesta tai vahingosta
niissäkin tapauksissa, joissa kolmas osapuoli varastamalla, rikkomalla tai muutoin vahingoittaa
siirrettävää katsomoa.
10. Lainaaja voi olla Kittilässä toimiva yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys tai järjestö
tai Kittilän kunnan oma yksikkö. Laitteistoja voidaan lainata myös tapahtumiin, jotka ovat
yleisölle avoimia ja joilla voidaan katsoa olevan suurta aluetaloudellista merkitystä. Laitteistoja
ei lainata tai vuokrata yrityksille yritysten omiin kaupallisiin tilaisuuksiin.
Tiedustele kalustoa, niiden lainaamista ja tarvittaessa äänentoisto- ja valaistuslaitteistojen osaajia:
Petteri Pääkkö, Kittilän kunta / Sivistystoimi, p. 040 590 7552
Veli-Matti Hettula, projektipäällikkö, Kideve Elinkeinopalvelut, veli-matti.hettula@kittila.fi, puh. 040 487 7556 tai
kideve@kittila.fi, http://kideve.fi/kideve/ota-yhteytta/
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