VAKIOVUOROHAKEMUS
Koulutilat: hakemukset toimitetaan ko. koululle, johon vakiovuoroa haetaan
Kesäajan liikuntapaikkavuorot: Jämsän kaupunki, liikuntapalvelut, Kelhänkatu 3, 42100
Jämsä liikuntatilat: https://varaus3.varauspalvelu.fi/jamsa/dwResources.aspx
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Järjestättekö ohjattua toimintaa alle 20-vuotiaille (ohje toisella sivulla)

Kyllä

Ei

KÄYTTÖTARKOITUS JA RYHMÄN KOKO

TARVITTAESSA PERUSTELU HALUTTUUN VUOROON / TILAAN

VASTUUHENKILÖN TIEDOT
Yhdistys, seura tai tms. virallinen nimi

Nimi

Hlötunnus tai Y-tunnus (pakollinen laskua varten)

Osoite
Postinumero ja -toimipaikka

Sähköpostiosoite

Puhelin

LASKUTUSTIEDOT (jos eri kuin vastuuhenkilö)
Nimi

Hlötunnus tai Y-tunnus (pakollinen laskua varten)

Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Sähköpostiosoite

Puhelin

ALLEKIRJOITUS
Päiväys

Nimenselvennys

Tyhjennä lomake

Sivistystoimialan tilojen maksuttomuuden periaatteet hyväksyttiin
Jämsän kaupunginvaltuusto on päättänyt 27.11.2017 (§ 81), että alle 20-vuotiaiden
säännölliseen ohjattuun toimintaan tarvittavat kaupungin tilat ovat maksuttomat
1.1.2018 alkaen. Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 21.2.2018 maksuttomuuden
periaatteet.

Yhdistykset, järjestöt ja vapaamuotoiset toimintaryhmät (esim. bändit) saavat
maksuvapautuksen sivistystoimen hallinnassa olevien tilojen vakiovuorojen
käyttömaksuista seuraavien ehtojen täyttyessä:

1.

Tilavaraus on vakiovuoro (vähintään viisi peräkkäisinä viikkoina samaan aikaan
toistuva vuoro). Vuoron varaajan ja/tai yhteyshenkilön on oltava täysi-ikäinen ja hän
on varatulla vuorolla vastuussa vuoron toiminnasta.

2.

Ohjattua toimintaa järjestävä yhdistys tai järjestö on jämsäläinen
(yhdistysrekisterissä kotipaikka Jämsä). Vapaamuotoisen toimintaryhmän jäsenten
on oltava pääasiassa jämsäläisiä.

3.

Tilavarauksen yhteydessä on selkeästi kirjattava jo hakemukseen vuoron käyttäjien
ikäryhmä.

4.

Ryhmän osallistujien tulee olla pääsääntöisesti alle 20-vuotiaita. Pienten lasten
ohjatuissa harrastusryhmissä ja/tai lapsi-aikuinen ryhmissä yli 20 vuotiaita voi olla
mukana huoltajan ja/tai avustajan ominaisuudessa.

5.

Mahdollisissa väärinkäyttötapauksissa tilan käyttökorvaus tullaan perimään
kaksinkertaisena ja vuoron käyttö evätään kuukauden määräajaksi.

6.

Toistuva väärinkäyttö johtaa kaikkien kyseisen tahon varaamien tilojen
käyttövuorojen menettämiseen sekä erikseen päätettävään maksuun.
Käyttövuorojen menettämisen ajanjakso päätetään erikseen.

7.

Kaupunki voi valvoa toimintaa pistokokein tai muilla soveltuvilla menetelmillä.

