OMAsaali rentimise eeskiri
Tingimused rentnikele:
- Saali rendi hind sisaldab saali ning garderoobide ja dušširuumi kasutust.
- Saali rendihind ei sisalda tsirkuserekvisiitide ja muusikasüsteemi: kõlarite, helipuldi, arvuti,
õhkraja, trampeti või muu eelpool mitte nimetatu kasutust.
Rendileandja kohustused ja õigused:
- Rendileandja jätab endale õiguse etteteatamata teha saali kujunduses muutusi ilma
treeningala pindala oluliselt vähendamata. Neljal korral õppeaastas toimuvad võistlused ja
detsember-jaanuar etendus suures saalis. Nendel aegadel on saalis avatud poodiumid
(publiku jaoks istekohad) ja seoses sellega võib olla ka treeningala oluliselt väiksem. Kahes
peegelsaalis hoiustatakse nendel aegadel maandumismatte ja tsirkuserekvisiite.
- Rendileandja annab loa kasutada kõiki saalis leiduvaid maandumismatte, kuid jätab endale
õiguse mattide arvu ette teatamata omavoliliselt saalis muuta.
- Rendileandjal on kohustus võimaldada rentnikele saali kasutust lepingus märgitud aegadel.
- Rendileandjal on kohustus teavitada rentnikut vähemalt kaks nädalat ette võimalikust
muutusest saali plaanis (kui see puudutab rentnikku).
Rentniku kohustused ja õigused:
- Rentnik kohustub maksma OMAsaali kasutamise tasu ettemaksuna vastavalt arvele.
- Rentnik on kohustatud tasuma tema poolt broneeritud aegade kasutamise eest, ka siis kui
rentnikust tulenevatel põhjustel saali ei kasutata.
- Saalis filmimine tuleb eelnevalt kooskõlastada Akrobaatika Kooliga (juhul kui avaldatakse
mõnes meediakanalis, k.a. Facebook) ja lisada nähtaval kohal, et antud foto/video on tehtud
OMAsaalis, Kopli 25, www.omatsirkus.ee.
- Rentnikel on õigus kasutada dušširuumi ning garderoobi 15 minutit enne saali rendi algust
ning 15 minutit peale rendiaja lõppu.

- Rentnikel on kohustus jätta saal ning garderoobid lahkudes korda. Ruumide viimaste
kasutajatena tuleb kustutada kõik tuled ning lülitada välja konditsioneer. Kuidas on antud
ruumid korras tutvustab teile rendileandja hooaja alguses esimesel treeningul või vastavalt
kokkuleppele.
- Rentnikel on kohustus lukustada lahkudes kõik aknad.
- Rentnikel on kohustus teavitada rendileandjat vahendite purunemisest saalis, garderoobis
jne.
- Rentnikel on kohustus parandada või maksta kinni purunenud vahendi parandus, mis on
tingitud ettevaatamatusest või vahendite mitteotstarbe kohasest kasutamisest.
- Rentnikel on kohustus teavitada rendileandjat vähemalt kuu aega ette soovist OMAsaali
rendi lepingut lõpetada. Ühekordselt saali kasutamisest loobumine ei vabasta renditasust.
- Rentnikul on keelatud jagada saali võtmeid kõrvaliste isikutega. Saali võtme saavad
valvelauast vaid rendileandjale ülesantud inimesed.
- Rentnikul on kohustus saabudes ning viimasena lahkudes kontrollida saali, garderoobide,
tualettide, duširuumide seisukorda ning viimasena lahkudes lukustada uksed.
- Rentnikul on kohustus rendi aja alguses võimaldada kõikidele tema treeningule tulijatele
sissepääs. Kui 15 minutit enne trenni algust on uks lukust lahti ei tohi jätta ust ilma valveta.
- Rentnikel on KEELATUD lasta saali sisse teisi huvilisi (va OMAsaali töötajad, keda on
rentnikele tutvustatud), ükskõik, mis põhjustel.
- Rentnikul on kohustus hüvitada kõik vargusest tulenevad kulud kui need on tingitud
rentnikupoolsetest reeglite eiramisest.
- Rentnikul on kohustus jagada kõiki reegleid ja tingimusi ka teiste rentniku treeningutel
osalejatega.

