Salon nuorisopalvelujen hinnasto
1.1.2012 alkaen
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Käyttövuoroja jaettaessa etusijalla on kaupungin nuorisopalvelujen oma käyttö,
kaupungin sisäinen käyttö sekä rekisteröityneet yhdistykset, joiden toiminta tiloissa on suunnattu lapsille ja nuorille. Yhdistyksen on mahdollista saada vastikkeetta
tiloja lyhytaikaiseen käyttöön silloin kun tiloja käytetään toimintaan, jota on kaupungin strategian mukaan tarkoituksenmukaista tukea.
Kaupungin sisäisestä käytöstä, säännöllisistä käyttövuoroista laskutetaan tilahallinnan taksojen mukaan. Yksittäisten vuorojen osalta kaupungin sisäisestä käytöstä ei laskuteta. Veteraaniyhdistyksille tilojen käyttö on maksutonta.
Alkoholin ja muiden päihdyttävien aineiden käyttö ja hallussapito tiloissa ja sen
välittömässä läheisyydessä on kielletty. Tupakointi tiloissa ja niiden välittömässä
läheisyydessä on kielletty. Tilan käyttäjä/ varaaja huolehtii, että tilat jäävät siistiin
kuntoon käytön jälkeen. Tilan käyttäjä/ varaaja vastaa irtaimistolle ja kiinteistölle
aiheutetuista vahingoista. Mikäli vuoron käyttäjä/ varaaja menettelee vuoron haun
yhteydessä tai vuoron käytössä epärehellisesti tai asiattomasti on liikunta- ja nuorisolautakunnalla oikeus päättää korvausvelvoitteista ja vuorojen menettämisestä.

NUORISOTILAT
Käyttövuoroja myönnetään yhdistyksille, yksityisille henkilöille ja kaupungin sisäiseen käyttöön.

TILAVUOKRAT
(sis. alv. 23%)

Rekisteröidyt yhdistykset, joiden toiminta tiloissa kohdistuu salolaisiin

Yksityiset henkilöt, pääsymaksulliset tapahtumat
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200 e kausi / 25 e/h
200 e kausi / 25 e/h
100 e kausi / 15 e/h
200 e kausi / 25 e/h
100 e kausi / 15 e/h
200 e kausi / 25 e/h
200 e kausi / 25 e/h
200 e kausi / 25 e/h
200 e kausi / 25 e/h
100 e kausi / 15 e/h
100 e kausi / 15 e/h
200 e kausi / 25 e/h
200 e kausi / 25 e/h
200 e /kausi/ 25 e/h
200 e kausi / 25 e/ h

Vinkkis (Halikko)
Kerhola (Hajala)
Vaskio (Tulkkas)
Mesta (Märynummi)
Kiikalan nuorisotila
Kuusjoen nuorisotila
Muurlan nuorisotalo
Lupajan nuorisotalo
Narikka (Perniö)
Inkereen nuorisotila
Poiju (Särkisalo)
Backyard Club
Nuokku
Kiskola
Jepulis
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BÄNDITILAT
TILAVUOKRAT (sis. alv 23 %)

Salolaiset bändit

Bändilä
Halikon bänditila

30 e / huone / vuosi
20 e / vuosi

LEIRISALO
Käyttövuoroja myönnetään yhdistyksille, joiden toiminta kohdistuu salolaisiin ja kaupungin sisäiseen käyttöön.

Rekisteröidyt yhdistykset, joiden toiminta tiloissa on suunnattu salolaisille

TILAVUOKRA
(sis. alv. 9%)
Koko alue
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