
Hyvä saunoja:

● Sauna ja saunatupa on käytössäsi 50min.

● Käytäthän laudesuojaa, niitä on saunalla sekä saunatuvan puolella.

● Kun sauna on lämmin, riittää että pidät kiukaan pesässä muutamaa halkoa, ettei
sauna kuumu liikaa (Kiuas on tehokas, etenkin kesäisin).

● Mikäli saunalla uhkaa tulipalo, käytä sammutinta ja soita 112. Hälytä
matkaparkkityöntekijä paikalle.

● Huolehdithan vesipataan lisää vettä, ettei pata porise tyhjänä. Veden ollessa kuumaa,
riittää että padan alla on pienet tulet.

● Lähtiessäsi saunalta huolehdithan, että uunien pesiin jää pienet tulet ja sauna &
saunatupa siistiksi seuraaville: kerää pois roskasi ja tavarasi, jos saunalla on jotain
puutteita ota yhteyttä matkaparkkityöntekijään.

Nautinnollista saunahetkeä!



Hyvä kodan käyttäjä:

● Pidäthän kodassa vain kohtalaisen kokoisia tulia ja poltat halkoja maltillisesti.

● Huolehdi, että nuotio on sammunut tai lähes sammunut, kun poistut kodalta.

● Mikäli kodalla uhkaa tulipalo, käytä sammutinta ja soita 112. Hälytä
matkaparkkityöntekijä paikalle.

● Jätäthän kodan siistiin kuntoon seuraaville. Vie roskat ja tavarat mennessäsi.

Ihanaa hetkeä opiston kodalla!



RANUAN GOLF RY:N
JOKAMIESKENTÄN SÄÄNNÖT

● Kenttä on auki klo 7.00 - 22.00

● Ennen pelaamista kirjaa pelisi pelikirjaan (pun. postilaatikko) ja maksa tarvittaessa pelimaksu 5 €/pvä,
20 €/kausi (sis. jäsenyyden). Käteismaksu: pudota tasaraha kirkkaaseen postilaatikkoon. Tilisiirto:
Ranuan Golf ry, FI96 5644 6620 0381 72,  viestiksi “pelimaksu, pvm”,

● Kentän väylät on majoitusaluetta ja ovat paikoitellen raiteisia ja kivisiä. Mailavaurioiden estämiseksi
kentällä on aina voimassa siirtosääntö, joten voit siirtää palloa kortin mitan (< 15 cm) tai lähimpään
turvalliseen paikkaan, ei lähemmäksi)

● Peliryhmässä on 1-4 pelaajaa (yhdellä on pelikokemusta)

● Huomioithan muut pelaajat ja muut kenttäalueella liikkujat ja ole kohtelias ja hyväkäytöksinen muita
kohtaan

● Kentällä pelataan omalla vastuulla. Pelaajalla on vastuu jokaisesta lyönnistä ja omista varusteista.

● Älä tuota vaaraa muille tai vahingoita kenttää ja rakenteita

● Huuda “FORE”, jos on pienikin vaara pallon osumisesta ihmisiin.

● Harjoitellessasi, varmista aina, että maila ei voi osua toiseen pelaajaan

● Kentänhoitajalla on kentällä etuoikeus. Voit jatkaa peliä vasta, kun hän on antanut luvan.

● Älä pelaa salamoinnin uhatessa

● Golfkenttä on suljettu opistoseurojen aikana heinäkuun lopulla ja erikseen ilmoitettaessa

HYVÄÄ JA VIIHTYISÄÄ PELIKIERROSTA!


