Lapinlahden kunnan tilojen vuokrausperusteet
Lukion tilojen vuokrausperusteet
1) Lapinlahti-sali
- alle 4 tuntia 30 €
- yli 4 tuntia - koko päivä 50 €.
Vuokra sisältää Lapinlahti-salin laitteiden käyttöoikeuden sekä koulun ruokasalin käyttöoikeuden.
2) Keittiön käyttö
- alle 4 tuntia 50 €
- yli 4 tuntia - koko päivä 80 €.
Vuokra sisältää keittiön laitteiden, ruokailuvälineiden ja ruuan valmistusvälineiden käyttöoikeuden sekä koulun ruokasalin käyttöoikeuden. Vuokra ei sisällä pöytäliinoja.
3) Pöytäliinojen käyttö
Pöytäliinojen käytöstä peritään erillinen korvaus, jonka suuruus on 5 €/liina. Pöytäliinoja ei vuokrata tilan
ulkopuolelle.
4) Luokkien käyttö
- alle 4 tuntia 15 €
- yli 4 tuntia - koko päivä 20 €.
Vuokra sisältää luokkien laitteiden käyttöoikeuden.
Keskuskeittiön tilojen vuokrausperusteet
1) Keittiön käyttö
- alle 4 tuntia 50 €
- yli 4 tuntia - koko päivä 80 €.
Vuokra sisältää keittiön laitteiden, ruokailuvälineiden ja ruuanvalmistusvälineiden käyttöoikeuden sekä ruokasalin
käyttöoikeuden. Vuokra ei sisällä pöytäliinoja.
2) Pöytäliinojen käyttö
Pöytäliinojen käytöstä peritään erillinen korvaus, jonka suuruus on 5 €/liina. Pöytäliinoja ei vuokrata tilan
ulkopuolelle.
Jussinpihan tilojen vuokrausperusteet
1) Sali
- alle 4 tuntia 30 €
- yli 4 tuntia - koko päivä 50 €.
Vuokra sisältää juhlasalin laitteiden käyttöoikeuden sekä ruokasalin käyttöoikeuden.
2) Keittiön käyttö
- alle 4 tuntia 50 €
- yli 4 tuntia - koko päivä 80 €.
Vuokra sisältää keittiön laitteiden, ruokailuvälineiden ja ruuan valmistusvälineiden käyttöoikeuden sekä ruokasalin
käyttöoikeuden. Vuokra ei sisällä pöytäliinoja.
3) Pöytäliinojen käyttö
Pöytäliinojen käytöstä peritään erillinen korvaus, jonka suuruus on iso liina 5 €/liina, pieni liina 2kpl 5€.
Pöytäliinoja ei vuokrata tilan ulkopuolelle.
Matin ja Liisan koulun tilojen vuokrausperusteet
1) Sirenin sali
- alle 4 tuntia
- yli 4 tuntia

- koko päivä

20€
30€

2) Luokkien käyttö
- alle 4 tuntia
15€
- yli 4 tuntia - koko päivä 20€
Vuokra sisältää luokan normaalien laitteiden käyttöoikeuden.
Fysiikan ja teknisen työn luokkia ei yleensä vuokrata.

Liikuntatilojen vuokrausperusteet:
1. Monarin sali

1 lohko
2 lohkoa
3 lohkoa

10€/1,5h
15€/1,5h
20€/1,5h

3h 20€
3h 30€
3h 40€

vuorokausi/ 150€
vuorokausi/ 200€
vuorokausi/ 250€

Monitoimitalon hintaan kuuluu pukuhuoneen käyttö. Salin normaalista laittamisesta juhlia yms. tapahtumia varten
veloitetaan 75-250 euroa riippuen tarvittavan henkilöstön määrästä.
2. Monitoimitalon kuntosali

10€/ 1h

3. Ripsakka

30€/h (tilavuokra peritään varatuista vuoroista)

4. Hiekkakenttä

50€/ vrk (hinta sisältää sähkön ja veden)

5. Mondo Areena

50€/ 3h 100€/ vrk (vuokra sisältää kentän välineet ja muut
valmistelut )

Luontokylien koulujen tilojen vuokrausperusteet:
1. Alapitkän liikuntasali

1 lohko

10€/1,5h

3h 20€

vuorokausi/ 150€

2. Nerkoon liikuntasali

1 lohko

10€/1,5h

3h 20€

vuorokausi/ 150€

3. Luokkien käyttö
- alle 4 tuntia 15 €
- yli 4 tuntia - koko päivä 20 €.
Vuokra sisältää luokkien laitteiden käyttöoikeuden.

Muut vuokrausehdot
Yllä olevat hinnat ovat 0 % alv.
Tilavuokria ei peritä
- lapinlahtelaisten rekisteröityjen seurojen, järjestöjen ja yhdistysten tilaisuuksista, jos niissä ei peritä pääsymaksua
- tilaisuuksista, jos yksittäisen tilaisuuden pääsylipputulot ovat alle 1000 € tai
− tilaisuuksista, joiden tuotto menee hyväntekeväisyyteen.
Mikäli tilaisuudesta ei peritä vuokraa, edellytetään, että käyttäjä siivoaa tilan käyttönsä jälkeen siihen kuntoon kuin
se oli ennen tilaisuutta. Siivous ja tilan mahdolliset ennakkovalmistelut laskutetaan vuokraajalta.
Tilaisuuden aikana tiloissa ei välttämättä ole kunnan puolesta henkilökuntaa, joten tilojen vuokraajan tulee etukäteen virka-aikana tutustua tiloihin ja niiden käyttöön sekä hakea tilojen avaimet.
Vuokraaja vastaa siitä, että tilat ja laitteet pysyvät kunnossa vuokrauksen aikana.
Ruokailu- ja ruuanvalmistusvälineitä ei vuokrata kunnan tilojen ulkopuolelle.
Yllä olevista hinnoista voidaan poiketa pitkäaikaisissa (yli 1 päivä) tai useiden tilojen yhtäaikaisissa vuokrauksissa
sekä jos vuokrataan tiloja majoituskäyttöön.
Varaukset :
Lukio, lukion rehtori
Jussinpiha, vanhustyönjohtaja
Keittiöt, ravitsemispäällikkö
Alapitkän koulun tilat, koulupäivinä koulun rehtori
Nerkoon koulun tilat, koulupäivinä koulun rehtori
Martikkalan koulun tilat, koulupäivinä koulun rehtori
Matin ja Liisan koulun tilat, koulupäivinä koulun rehtori
Liikuntapaikat sekä iltaisin ja viikonloppuina koulujen liikuntasalit, liikuntasihteeri

