Käyttövuorohakemus 2021

HAKIJAN TIEDOT
Käyttäjäryhmä/yhdistys

:

(pakollinen tieto)

Yhteyshenkilö

:

(pakollinen tieto)

Yhteyshenkilön osoite

:

(pakollinen tieto)

Yhteyshenkilön puh. nro.

:

(pakollinen tieto)

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

:

(pakollinen tieto)

Laskutusosoite, jos eri kuin yllä

:

Nimi:
Osoite:
Puh.nro.:

Y-tunnus

:

(pakollinen yhdistyksille)

TOIMI NÄIN:
1.

Katso oheisesta taulukosta haettavissa olevat käyttövuorot ja niiden ajat. Lyhin varattavissa oleva käyttövuoro on 1 tunti.

2.

Merkitse taulukkoon haluamasi päivän kohdalle käyttövuoron toivottu kellonaika/-ajat (aloitus- ja päättymisajat).
1 = Ensisijainen, tarkoittaa vuoroa, jota ryhmä hakee ensisijaisesti.
2 = Toissijainen, tarkoittaa vuoroa, jota ryhmä hakee ensisijaisen vuoron vaihtoehtoiseksi vuoroksi.

3.

Keravan nuorisopalvelut varaavat omaan käyttöönsä seuraavat ajankohdat: viikko 8 (talviloma) sekä viikko 42 (syysloma). Varatuille
viikoille ei myönnetä käyttövuoroja.

4.

Käyttövuoroja haettaessa tulee toiminta suunnitella siten, että kaikki toimintaan liittyvät etukäteisvalmistelut ja loppusiiv oukset tilassa
on mahdollista tehdä varattuna aikana. HUOM! Kaikissa toiminnoissa on huomioitava tiloja koskevat hygienia-/turvallisuus ohjeistukset!

5.

Ahjon, Elzun ja Tunnelin tiloihin myönnetään käyttövuorot vuodeksi kerrallaan.

HAETTAVAT KÄYTTÖVUOROT:
Maanantai
Ahjon kylätalo,
Haettavissa olevat ajat:

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Lauantai

Sunnuntai

klo 9-14

klo 9-24

klo 9-14

klo 9-24

klo 9-14

klo 8-24

klo 8-24

Nuorisotila
ELZU,
Haettavissa olevat ajat:

ei haettavissa

ei haettavissa

ei haettavissa

klo 18-24

ei haettavissa

klo 8-24

klo 8-14

TOIVOMAMME
VUOROT: Täytä
laatikoihin

ei haettavissa

ei haettavissa

ei haettavissa

Nuorisokahvila
TUNNELI,
Haettavissa olevat ajat:

klo 9-24

klo 9-14

klo 9-14

klo 8-16

klo 8-15

TOIVOMAMME
VUOROT: Täytä
laatikoihin

ei haettavissa

klo 9-14

TOIVOMAMME
VUOROT: Täytä
laatikoihin

Keravan kaupunki
Vapaa-aika ja hyvinvointipalvelut
Nuorisopalvelut

Postiosoite: PL 123, 04201, Kerava
Katuosoite: Kauppakaari 11, 04200 Kerava
Internet: www.kerava.fi
Keskus: (09) 294 91
nuoriso@kerava.fi

klo 9-14

TOIMINTAKAUDEN TIEDOT
SYKSYN KÄYTTÖVUOROT (elokuu-joulukuu)
Kauden aloitus- /lopetuspäivät

/

2021 -

/

2021

/

2022 -

/

2022

Päivät, jolloin ryhmä ei käytä tilaa
Kuvaus järjestettävästä toiminnasta:

KEVÄÄN KÄYTTÖVUOROT (tammikuu-toukokuu)
Kauden aloitus- /lopetuspäivät
Päivät, jolloin ryhmä ei käytä tilaa
Kuvaus järjestettävästä toiminnasta:

KÄYTTÖVUORON KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN JA TILAVUOKRA
Myönnetyn vakituisen käyttövuoron voi jättää tilapäisesti käyttämättä. Vuoron peruminen tulee tehdä viimeistään viisi (5) arkipäivää ennen varattua vuoroa tilan vastaavalle ohjaajalle tekstiviestillä tai sähköpostilla, tällöin vuokraa ei peritä.
Yhteystiedot:
Ahjon kylätalo

Milla Seppänen

040 318 4301

milla.seppanen@kerava.fi

Nuorisokahvila Tunneli

Ville Tuominen

040 318 4909

ville.tuominen@kerava.fi

Savion nuorisotila Elzu

Janne Vuorensyrjä

040 318 4069

janne.vuorensyrjä@kerava.fi

TILOJENVUOKRAHINNAT
•

Tilojen käytöstä peritään voimassa olevan hinnaston mukaista vuokraa kaikilta muilta paitsi nuorisoyhdistyksiltä, nuorten toimintaryhmiltä ja nuorille suunnatusta toiminnasta.

•

Nuorisopalvelut laskuttaa käyttäjiä varattujen aikojen mukaisesti. Mikäli varattu aika ylittyy, laskutetaan ylittynyt aika ta ulukkohinnan
mukaisesti.

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Hakemus tulee palauttaa osoitteeseen Keravan Nuorisopalvelut, Kauppakaari 11, 04201 KERAVA. Hakemuksen voi palauttaa myös sähköpostilla pdf-muodossa osoitteeseen nuoriso@kerava.fi. Myös tällöin
hakemuksessa on oltava allekirjoitus.

