KESKI-SUOMEN YHTEISÖJEN TUKI RY
TILAHAKEMUS, Sepänkeskus, tilapäiset vuorot

HAETTAVA
TILA

Tilan nimi
Päivämäärä
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Ryhmän koko
Kellonaika (puolen tunnin tarkkuudella)

Päivämäärä

Kellonaika (puolen tunnin tarkkuudella)

Päivämäärä

Kellonaika (puolen tunnin tarkkuudella)

-

-

Perittävä vuokra
Käyttötarkoitus

LASKUTUSTIEDOT

Maksajan Y-tunnus
Yhdistyksen/yrityksen/henkilön/ryhmän nimi

Sähköpostiosoite, johon lasku lähetetään

Verkkolaskuosoite

Operaattori-/välittäjätunnus

Välittäjä

Maksajan nimi
Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

ASIAKKAAN
VIITE

LISÄTIEDOT
JA RAJOITUKSET

VASTUUHENKILÖN
TIEDOT JA
ALLEKIRJOITUS

Laskuun toivottavat viitetiedot

Lisätietoja

Puhelinnumero

Nimi

Pvm.

Allekirjoitus

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki
Matarankatu 6 A1
40100 JYVÄSKYLÄ
etunimi.sukunimi@kyt.fi
www.kyt.fi

Sepänkeskus
Kyllikinkatu 1
40100 JYVÄSKYLÄ
050 576 9979
sepankeskus@kyt.fi
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Tilapäisiä tilavuoroja myönnetään kaikille viikonpäiville klo 8.00–22.00 väliselle ajalle. Myös klo 22 jälkeen
päättyvän varauksen tekeminen on mahdollista. Vuoroja haetaan kirjallisesti Sepänkeskuksesta (Kyllikinkatu
1) tai netistä https://www.kyt.fi/sepaenkeskuksen-toiminta/ saatavilla lomakkeilla. Henkilökunta ei varaa
tiloja valmiiksi aiempien vuosien käytön perusteella vaan ainoastaan kirjallista hakemusta vastaan.
Hakemukset palautetaan Sepänkeskukseen allekirjoitettuna joko paperisesti tai sähköpostitse. Asiakaspalveluaika on maanantaista torstaihin klo 8.00–18.00 ja perjantaisin klo 8.00–14.00. Kesäajan ja pyhien
aukioloajoista ilmoitamme erikseen.
Järjestöltä tai muulta yhteisöltä, jolle on myönnetty tilapäinen vuoro, peritään korvauksena tilan käytöstä hinnaston mukaista vuoromaksua. Myös käyttämätön vuoro laskutetaan, mikäli peruutusta ei ole tehty viimeistään viikkoa ennen vuoroa. Henkilökunta ei peru vuoroja ilman asiakkaan ilmoitusta.
Varausta tehtäessä tulee ottaa huomioon varaajalle kuuluvat tilan järjestelyt ja tilaisuuden alku- ja loppuvalmisteluihin kuluva aika. Talossa on käytössä murtohälytysjärjestelmä, joten ilta- ja viikonloppukäyttäjien on
poistuttava tiloista sopimuksen mukaan. Aiheutettu vartiointimaksu kuuluu käyttäjälle.

HINNASTO

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.
Tila
Happi, kokoustila
Elektroni, Protoni, Koeputki (sis. keittiö), kokoustila
Aula, aulatila (sis. keittiö)
Reaktori, yhteiskäyttösali (sis. keittiö)
Isotooppi, harjoitussali
Molekyyli, kokoustila

Tuntivuokra
9€
12 €
12 €
40 €
29 €
17 €

Päivävuokra (8 h) €*
201 €
146 €
-

*Päivävuokran kertasumma peritään, jos yhtäjaksoinen varattava aika on yhden vuorokauden aikana kahdeksan (8) tuntia. Niiden ylimenevästä määrästä peritään normaali tuntivuokra. Esimerkiksi Isotoopin varaaminen
9 tunniksi maksaisi 173 €.
Aulapalveluiden aukioloaikojen ulkopuolella henkilökunnan suorittamasta oven avaamisesta peritään 30 €
ovenavausmaksu, mikäli asiakkaalle on luovutettu avain vuokrattavaa tilaa varten. Klo 22 jälkeen päättyvästä
varauksesta peritään 20 € ylimääräinen maksu. Järjestämättä ja siivoamatta jätetyistä tiloista peritään järjestely- ja siivousmaksu 50 €/h.

TILAT

LISÄVARUSTEET

Tilan nimi

Henkilömäärä

Happi, kokoustila, 2. krs
Koeputki, kokoustila, (sis. keittiö) 2. krs
Elektroni, kokous- ja harrastetila, 2. krs
Protoni, kokous- ja harrastetila, 2. krs
Isotooppi, harjoitussali, 2. krs
Reaktori, yhteiskäyttösali (sis. keittiö), 1. krs
Molekyyli, kokoustila, 1. krs

10
20
20–25
30–35
50
200
30

Aula, aulatila (sis. keittiö), 1. krs

50

Kaikkiin tiloihin on saatavissa: kannettava tietokone, piirtoheitin, valkokangas, fläppitaulu ja tarvittaessa videotykki (Huom! Videotykin varaus viikko ennen käyttöä tiloihin, joissa sitä ei ole vakiovarusteena). Reaktori-,
Molekyyli-, Koeputki- ja Elektroni-tiloissa videotykki vakiovarusteena. Reaktori-salissa on myös äänentoistolaitteisto ja induktiosilmukka.
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