LAMPIN HALLIN SALIVUOROHAKEMUS
KESÄKAUSI 2022

Haethan juniori- ja aikuistoiminnan vuorot eri lomakkeilla.
Hakemuksen tulee olla toimitettuna perille perjantaihin 13.5.2022 klo 12.00 mennessä!
Hakija/käyttäjä
Käyttötarkoitus

□ junioritoiminta (kilpa) □ junioritoiminta (harraste)
□ aikuistoiminta (kilpa) □ harrasteliikunta
□ muu, mikä? _____________________________

Käyttökausi

□ Kesäkausi 16.5.–31.8.

Ryhmän arvioitu
koko
Tilatarve
Mikäli tarvitset eri
vuoroille eri tilaa,
merkkaa aikatoiveen
perään ko. vuoron tilan
tarve

□ Koko Sali
□ 2/3 salia
□ ½ salia
□ 1/3 salia
□ Kuntosalin yläkerta

Aikatoiveet
tärkeysjärjestyksessä

päivä ________________ kellonaika__________________
lisävuorot:
1) päivä ________________ kellonaika__________________
2) päivä ________________ kellonaika__________________

Vuoron
vastuuhenkilö/henkilöt

Nimi: ______________________________ p._______________________
Nimi: ______________________________ p._______________________

Laskutusosoite
Kesäkauden salivuorojen hakulomake tulee olla toimitettuna perille liikuntatoimistoon perjantaihin
13.5.2022 klo 12.00 mennessä. Hakemusten palautus sähköisesti osoitteeseen
timo.hakala@toholampi.fi tai Toholammin kunta/Liikuntatoimi, Lampintie 5, 69300 Toholampi.

Hakija sitoutuu noudattamaan sääntöjä ja oheisia ohjeistuksia sekä korvaamaan kiinteistölle tai
irtaimistolle mahdollisesti aiheutuneet vahingot.
Paikka

Päiväys

______________

____________

Allekirjoitus ja nimenselvennys
_____________________________________________

OHJEISTUS

- Lampin hallista vuokrataan 1–1,5 h mittaisia vakiovuoroja arki-iltaisin klo 16–22 sekä
viikonloppuisin klo 8–21 välillä.
- Junioreiden vuoroksi lasketaan vuoro, jossa kaikki vuoron käyttäjät ovat alle 18-vuotiaita lukuun
ottamatta vastuuhenkilöitä
- Liikunta- ja kuntosalia varataan seuraavassa järjestyksessä (etusijalla vuorojen jaossa ovat
paikalliset toimijat):
1) Kunnan oma toiminta (koulu, liikuntatoimi ja kulttuuritoimi, kansalaisopisto)
2) Oman kunnan liikuntaseura, yhdistykset ja toimijat
3) Muut toimijayhteisöt, yritykset, yksityiset
- Liikuntasali varattu arkipäivisin koululaisten toimintaan (poikkeus loma-ajat).
- Pelit, kisat, turnaukset, tapahtumat yms. ohittavat annetut vakiovuorot.
- Liikuntatoimi pidättää itsellään oikeuden perua myönnettyjä vakiovuoroja.
- Eri hakijoiden päällekkäin menevät vuoroaikatoiveet ratkaistaan arpomalla, mikäli muita ratkaisuja
vuorojen sovittamiseen ei löydy.
- Tilan vuokranneet käyttäjät vastaavat itse liikuntatiloihin liittyvistä järjestelyistä. Tilan vuokraajat
vastaavat tiloissa harjoitettavan toiminnan aiheuttamista vahingoista ja sitoutuvat noudattamaan
annettuja sääntöjä mahdollisten suojausten yms. käytössä.
- Vapaita vakiovuoroja sekä yksittäisiä vuoroja voit tiedustella vuorojaon jälkeen suoraan
liikuntatoimesta p. 040 150 5233 tai sähköpostitse timo.hakala@toholampi.fi
- Koodit tarkoitettu toimiviksi vain varatuilla vuoroilla, ja niitä ei tule käyttää henkilökohtaiseen
liikuntasalin käyttöön muina aikoina. Halutessasi käyttää liikuntasalia muina aikoina ota yhteys
liikuntatoimeen.
- Vuorojen lopettamisesta kesken kauden tulee ilmoittaa pikimmiten liikuntatoimeen.
- Vuorojen vastuuhenkilön tulee olla 18-vuotta täyttänyt.
- Koodit pidettävä vastuuhenkilöiden tallessa ja niitä ei saa antaa eteenpäin tarpeettomille.
- Liikuntatilojen osalta ilmoitettuihin hinnaston hintoihin lisätään voimassa oleva alv. Tällä hetkellä
(2022) liikuntakäytössä olevien tilojen arvolisävero on 10 %. Maksullisissa liikuntatapahtumissa sekä
muussa käytössä olevien tilojen alv on 24 %.
- Kuntosalin alakerta on pääosin koko päivän vapaassa käytössä. Yläkerran osalta otetaan
vakiovarauksia, mutta muina aikoina myös yläkerta on vapaassa käytössä. Myös koulu varaa ennalta
vuorot kuntosalille.
- APIP-tila arkisin klo: 17.00 saakka aamu- ja iltapäivätoiminnalle varattu (poikkeus loma-ajat). Muina
aikoina tilaa voi varata kisakansliaksi tai kokouspaikaksi.

