
Kaptenimaja info ja broneerimistingimused 
 

Broneerimistasu/deposiit summa: 

Kui rendi kuupäev on P-N siis broneerimistasu on 100.- 
Kui rendi kuupäev on R-L siis broneerimistasu on 200.- 

 

 Broneerimistasu 100.- või 200.-EUR, kantakse Tallinna Veespordi Klubi MTÜ kontole SEB EE441010220194410224 ,  

selgitusega (kuupäev  xx.xx.xxxx ja broneerija või ettevõtte nimi).  

Kui broneerimistasu soovite kanda, siis veenduge, et kuupäev on veel vaba tel teel. Rendi ja toitlustuse eest saate 

tasuda kohapeal enne ürituse algust sularahas või eelevalt ülekandega. Broneerimistasu täissummas tagastatakse 

teile peale ürituse toimumist 3 tööpäeva jooksul. Broneerimsitasust arvutatakse vajadusel maha lõhutud ja kaasa 

võetud asjad, ning ületunnid. 

 

Ürituse broneerija peab olema vähemalt 25 aastat vana. Kaptenimajas on keelatud korraldada sünnipäevi, mis on 
alla 25 aasta tähistamiseks va erikokkuleppel.  Maja ei või edasi rentida ega edasi anda. Kui selgub, et ürituse 

broneerija on maja andnud üle, lõpetatakse üritus kohapeal viivitamatult.  Maja broneerija vastutab Kaptenimaja 

vara eest. Broneerimistasu makstes, kinnitate, et olete antud tingimused läbi lugenud. 
 

Maja ja territoorium peab olema vabastatud hiljemalt kell 01.15. Peale 01.15 algab iga üleläinud 30 min möödudes 

30.-ootetasu. 

Kohale võib tulla 30 minutit enne broneeritud aja algust. Kohaletuleku aeg lepitakse kokku. Kui kohale ei tulda 

kokkulepitud ajaks ja pole meie toitlustust, lisandub 10 EUR iga alustatud oodatud pooltund. 

 

50 päeva enne ürituse kuupäeva äraütlemine rendipinnast meili teel tasuta ja broneerimistasu tagastatakse teile 
samale arveldusarvele, kust raha laekus.  

Alla 50 päeva äraütlemise korral jätame broneerimistasu omale. 

 

Teie enda toitlustus: 
Kui tulete oma toitudega ja jookidega, tuleb võtta oma nõud.  

Kõik meie maja varustus: kandikud, kausid, lõikenoad jne mida kasutatakse, tuleb lõpetamise kellaajaks puhtaks 

pesta. 

Lauad tuleb ise koristada ja prügi panna prügikasti.  

Meiepoolse laudade ja toidu koristuse eest lisandub 25.-.  
Kõik isiklikud asjad tuleb kaasa võtta samal õhtul. 

 

Kaasates CATERINGI teenuse KAPTENIMAJJA: 
Kui kaasate toitlustuseks cateringi ettevõtte, on broneerimistasu 200.-.  

Cateringi ettevõte peab oma asjad ära viima õhtul sulgemise ajaks va kui on võimalik eraldi kokku leppida järgmiseks 

hommikuks.  

Järgmisel hommikul eraldi kohaletuleku eest lisandub 25.-. 

 

Meie toitlustus: 

Pakume vaid täis-toitlustust. Kui on tellitud meiepoolne toitlustus, siis on keelatud tuua lauale ise toitu. Toidud 

tehakse kohapeal ja kasutatakse keemiavabasid komponente. Tellides meilt toitlustuse, anname ainult tellitud 

toitudeks nõud. Tellides vähemalt 2 snäkki ja sooja toidu, magustoidu, anname teile kasutada soovi korral kuni 

kolmed erinevad klaasid. Valikus olemas veiniklaasid, veeklaasid, konjakiklaasid ja viinapitsid.  

SAUN: 
Sauna keris  pannakse kütte kõige varasemalt teie saabudes.  

Sauna kerist ei tohi üle ujutada või kallata vett mujale, kui kividele.  

Saun on valmis ca 1 tunniga.  

Saunas olemas pesemisvahendid, kaasa tuleb võtta oma saunalina.  

Vajadusel saame rentida ette broneerimisega.  

Saunas on keelatud viibida alla 12 aastastel lastel ilma järelvaatajata, ka siis kui saun pole sees.  

Saunalaeval on keelatud turnida katusel.  

Saunas pole lubatud vihelda, kuna leiliruumis on aknad.   



Sauna ei tohi minna klaastaaraga. Palume võtta plastikust topsid.  

TRAHV 100.-: 

Rakendame trahvi lisaks lõhutud asjadele:  

-oksendamine ja urineerimine majja või terrassile 

-klaasist asjade lõhkumine saunas 

- kivide viskamine sadamaterritooriumil vette 

- suitsetamine keelatud kohas  

Trahv 25.- : 

-laualina määrimine küünlavahaga 

- laualinale augu tekitamine 

- laudade mittekoristamine teie enda toitlustuse korral 

- eraldi kohaletulek, kui midagi on maha unustatud või jäetud 

 

 


