ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO

Kymenlaaksonkatu 29, 48100 KOTKA
Anne Kettunen, puh. 040 099 0822, anne.kettunen@ekami.fi

HAKEMUS KOULUHUONEISTON ULKOPUOLISESTA KÄYTÖSTÄ (Kertaluonteinen)

Hakija
Laskutusosoite
Vastuuhenkilön nimi
Vastuuhenkilön puh.
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Hakijan allekirjoitus

Anottavat tilat:

Käyttötarkoitus/Huomautukset:

juhlasali, kalustettu tuolein
juhlasali, kalustamaton
alasali
auditorio Metso (160 paikkaa) D103
auditorio Kivitasku (50 paikkaa) C008
luokkahuone nro
aulatilat/A-siipi
ruokasali (190 paikkaa)
suurkeittiö (erill.sop.)
ravintola Koteko (64 paikkaa)
kokoustila Albatrossi (20 paikkaa, Katariina, E501)
auditorio Katariina (106 paikkaa) E-talo
maksullinen yleisötilaisuus

maksuton yleisötilaisuus

suljettu tilaisuus

(Koulutilojen käyttökorvaushinnat toisella sivulla)
Käyttöaika:
Pvm:

Klo:

Huomioitavaa: Av-välineiden ja muiden erikoislaitteiden ja välineiden sekä pöytien ja tuolien tarve on aina sovittava tilaa anottaessa.
Mikäli tilaisuuden tarjoilu halutaan tilata Etelä-Kymenlaakson ammattiopistolta, on siitä aina sovittava erikseen; Hanna Arminen, sähköposti: hanna.arminen@ekami.fi

PÄÄTÖS
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[ ] Hyväksytään

[ ] Hylätään

                                                                               
Päätöksentekijän allekirjoitus

KOULUTILOJEN KÄYTTÖKORVAUKSET (ALV 0 %)

Juhlasali (317 m2/400 paikkaa) kalustettu tuolein
650 € vrk
Juhlasali, kalustamaton
”

150 € + 90 € tunti, ”

Voimistelusali (317 m2)
Auditorio Metso (160 paikkaa) D103
”
Auditorio Kivitasku (50 paikkaa) C008
22 € seuraavat tunnit
Auditorio Katariina E-talo (106 paikkaa)
”
Luokkahuoneet
Erikoisluokat (työ) **)
ATK-luokat
Aulatilat *)
”
Ruokasali (190 paikkaa) *)
”

34 € + 22 € tunti
52 € 1. tunti,
25 € seuraavat tunnit
45 € 1. tunti
52 € 1. tunti,
25 € seuraavat tunnit
17 € + 15 € tunti
34 € +15 € tunti
17 € + 20 € tunti
51 € + 68 € tunti,
380 € vrk
34 € + 90 € tunti,
650 € vrk

Ravintola (N. 180 m2) **)

51 € + 50 € tunti

34 € + 85 € tunti
570 € vrk

Kabinetti (46 m2)
17 € + 25 € tunti
Suurkeittiö (erillissopimuksesta) **)
Kokoustila Albatrossi (paikkaa)
52 € 1. tunti,
”
25 € seuraavat tunnit
*) Tilattaessa ainoastaan ko. tila.
**) Edellyttää oppilaitoksen oman henkilökunnan läsnäoloa.
Sunnuntaisin ja arkipyhinä korvaus on 50 % korkeampi.
Tilat vuokrataan tilojen normaalilla varustuksella. Lisävarustuksesta peritään erilliskorvaus.
Korvaus kattaa siivouksesta, lämmityksestä, valaistuksesta sekä koulun omaisuuden kulumisesta aiheutuneet kustannukset sekä ovien avauksen
ja sulkemisen.
Kiinteistön kaluston vahingoittumisesta peritään todelliset kustannukset. Samoin liputuksesta, vahtimestaripalveluista, henkilökunnan
läsnäolosta tms. peritään aiheutuneet erilliskustannukset.
Vahtimestaripalveluista on aina sovittava erikseen.
Useamman käyttökerran tilaisuuksista, näyttelyistä ja majoituksista laskutetaan erikseen tehtävän sopimuksen mukaan.
KOULUTILOJEN ULKOPUOLISEN KÄYTÖN OHJEET
Koulutilojen käyttäjä on vastuussa siitä, mitä käyttöaikana tapahtuu. Käytöstä ei saa aiheutua merkittävää haittaa kouluille.
Koulujen kiinteistöön tai irtaimistoon kohdistuneesta vauriosta tulee ehdottomasti tehdä ilmoitus tilapalveluvastaaville tai toimitila- ja
hankintapäällikölle.
Laskutus suoritetaan välittömästi käytön tapahduttua.
Oppilaitos voi peruuttaa jo myönnetyn käyttöluvan, mikäli syytä tai tarvetta ilmaantuu (esim. koulun oman käytön niin vaatiessa). Peruutus
ilmoitetaan hyvissä ajoin.

