
Vainupea hinna osad: 

1. Peamaja kasutamine: 

1.1. Peamaja rent (kogu maja koos tubadega) – 300 eurot ööpäev; 

1.2. Saali rent koos köögi kasutusega (majas) seminaride vms korraldamiseks kuni 8 

tunniks – 90 eurot; 

1.3. Saali rent koos köögi kasutusega (majas) seminaride vms korraldamiseks 1 tund  

– 15 eurot tund (tasu arvestatakse iga alustatud tunni eest); 

1.4. Ööbimine 1 inimene 13 eurot ööpäev. 

2. Laagriplatsi kasutamine: 

2.1. Laagriplatsi rent 1 ööpäev (kuni 50 inimest) – 150 eurot; 

2.2. Laagriplatsi rent 1 inimene (rakendatakse, kui on inimesi rohkem planeeritud, kui 

sisaldab ühiskasutuse hind) – 3 eurot ööpäevas 

2.3. Laagriplatsi rent 1 inimene (tingimusel, et seda territooriumi kasutavad 

samaaegselt mitu erinevat ühendust või organisatsiooni) – 3 eurot inimese kohta 

ööpäevas; 

3. Peamaja ja laagriplasti ühiskasutus (kompleksi broneering ilma saunata) 

3.1. Kogu kompleksi rent (ilma saunata, sealhulgas arvestatakse laagriplatsi kasutust 

kuni 50 inimest) – 400 eurot ööpäev. 

4. Sauna kasutamine: 

4.1. Sauna rent (min kuni 3 tundi)  - 30 eurot (ühe korra eest); 

4.2. Sauna rent (iga täiendav tund lisaks minimaalsele ajale) -  10 eurot tund (tasu 

arvestatakse iga alustatud tunni eest). 

 

Märkused kinnistu ja hoonete kasutamiseks: 

1. Toa/maja/saali/laagrikoha broneerimisel tuleb tasuda ettemaksu vähemalt 25% hinnast. 

Kui toa/maja/saali kasutus öeldakse ära vähemalt 1 kuu enne kasutusaega, siis ettemaks 

tagastatakse täies ulatuses. Kui laagriplatsi kasutus öeldakse ära vähemalt kaks kuud enne 

kasutusaega, siis tagastatakse ettemaks täies ulatuses. Sauna kasutuse eest ettemaksu ei 

võeta; 

2. Kui broneerija teavitab toa/maja/saali/laagrikoha mittekasutamisest vähem, kui eelnevas 

punktis märgitud ulatuses ette, tuleb tal tasuda vähemalt 50% vastavast broneeringu 

hinnast; 



3. Kui broneerija ei teavita toa/maja/saali/laagrikoha mittekasutamisest, tuleb tal tasuda 

selle eest vastavalt kehtivale broneeringu hinnale täies ulatuses; 

4. Tubade hoolduskoristuse teeb toa kasutaja või tema esindaja vastavalt vajadusele selle 

kasutamise ajal ja järgselt ja see ei sisaldu toa/koha hinnas; 

5. Köögiseadmete puhastamine ja nõude pesu ning kuivatamine ja kappidesse paigutamine 

ei sisaldu maja või tubade kasutamise hinnas. Sell teostab kasutaja või tema esindaja; 

6. Ruumide koristamiseks, prügi teisaldamiseks ja nõude pesuks ning köögiseadmete 

hoolduseks on olemas vahendid ja need sisalduvad maja/toa kasutamise hinnas; 

7. Maja WC-d on varustatud tualettpaberiga; 

8. Laagriplatsi hoolduskoristuse teeb selle kasutaja või tema esindaja vastavalt vajadusele 

selle kasutamise ajal ja järgselt ja see ei sisaldu koha hinnas; 

9. Prügivedu laagriplatsilt toimub kasutaja poolt ja kulul. Kogu kompleksi rentimisel kuulub 

laagriplatsilt tekkiv prügi kasutaja või tema esindaja poolt ja kulul ära vedamisele ning 

käitlejale üleandmisele; 

10. Lõkkematerjal ei ole laagriplatsi kasutamise hinnas. Lõkkematerjali varumine on  

kasutaja kohustus, kui ei lepita kokku teisiti (erihind). Sauna puude kasutamine 

lõkkematerjalina on keelatud. Selle ilmnemisel tuleb tasuda iga laagriplatsi kasutamise 

ööpäeva kohta 50 eurot täiendavalt; 

11. Sauna puud on sauna kasutamise hinnas; 

12. Sauna hoolduskoristus tuleb teostada kasutaja või tema esindaja poolt. 

Rannaala territoorium kuulub Riigimetsa Majandamise Keskusele ning selle kasutamine peab 

olema kooskõlas kehtestatud reeglite ja hea tavaga. 


