
UNGRU LOOMEMAJA SISEKORRA EESKIRJAD 
 
1. Palume suhtuda heaperemehelikult Teie kasutusse antud loomemaja varasse ning kasutada 
loomemaja ruume, mööblit, nõusid vastavalt nende kasutusotstarbele. 
 
2. Palume hoida loomemajas ja loomemaja territooriumil, puhtust ja korda. Territooriumil 
toimuvat jälgib kaamera. 
 
3. Me ei vastuta külastaja isiklike asjade kadumise eest loomemajast. Loomemajast lahkumisel 
palume alati kontrollida, et uksed oleks lukustatud ja aknad suletud. 
 
4. Loomemaja siseruumides on suitsetamine keelatud. Juhul kui seda reeglit eiratakse, olete 
kohustatud tasuma diivanite, vaipade, kardinate puhastuse eest ja täiendavalt tasu, mille suurus 
on 50% loomemaja nädala üüri tasust, sest loomemaja õhutatakse. Suitsetamine on lubatud 
terrassil ja väljaspool hooneid, kus on tuhatoosid. 
 
5. Lemmikloomad on lubatud, meie territoorium on piisavalt suur loomadele liikumiseks. Palume 
Teil loomade järel puhtust hoida ning siseruumides järelvalveta mitte jätta. Territoorium ei ole 
täielikult tarastatud. 
 
6. Sõidukid palume parkida ainult parkimiseks ette nähtud kohtadele, väravate juures asuvale 
parkimiskohtadele. Sõidukite parkimine sisehoovis on lubatud ainult eelneval kokkuleppel.  
 
7. Loomemaja ruumid palume üle anda korrastatult ruumide kasutamisele eelnenud seisukorras, 
sealhulgas palume pesta kõik kasutatud nõud. Lisaks palume võimaldada majutusteenuse 
pakkuja või tema esindaja enne Teie lahkumist ruume üle vaatama. 
 
8. Võtmete kaotamisel või nende mitte tagastamisel, vastutate rahaliselt lukkude vahetamisega 
seotud kulude eest. 
 
9. Jälgige tuleohutuse nõudeid, ärge kasutage loomemajas lahtist tuld (küünlad jms). Toast 
lahkudes lülitage välja kõik voolutarbijad. Kui tekib põleng, mida ei õnnestu iseseisvalt 
likvideerida, sulgege aknad, väljuge toast, sulgege uks ja minge lähima väljapääsuni. Tulekahju 
korral teavitage koheselt häirekeskust numbril 112. 
 
10. Grillimise korral tehke seda vähemalt kümne meetri kaugusel hoonest. Grillimise juures tuleb 
kindlasti tagada pidev järelvalve ning pärast grillseadme kasutamist tuleb sütel lasta täielikult 
ära põleda. Lõkke tegemine on lubatud ainult selleks ette nähtud lõkkeplatsil. 
 
11. Dekoratsioonide üles panemisel ei tohi kasutada vahendeid, mis seintele või mujale jälgi 
jätavad ning loomemaja kasutamise lõppedes tuleb kõik dekoratsioonid ka eemaldada. 
 
12. Loomemaja kasutamisel palume kinni pidada öörahust, mille ajal on keelatud helivõimendi 
kasutamine õuealal ega segada muul viisil naabruses elavaid külaelanikke 
 
13. Kokkuleppel on võimalik tellida loomemaja koristus ja voodipesu vahetust loomemajas 
viibimise ajal, tasudes vastava teenuse kulu. 
 
14. Loomemaja ruumide, mööbli, muu sisustuse või varustuse lõhkumise või rikkumise korral 
kohustub kasutaja hüvitama tekitatud kahju.  
 
15. Ruumid palume vabastada lahkumise päeval hiljemalt kella 12:00-ks. 


