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Kasvatus- ja opetuspalvelut
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tilavuokrien hinnasto
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Peruskoulujen ja päiväkotien hinnoitteluperiaatteet
Hinnat on jaettu hintatasoihin seuraavasti:
Asiakasryhmä 1:

Kaupungin eri palveluryhmät, yhdistykset ja yleishyödylliset yhteisöt, alueen kylätalotyyppinen toiminta ja yksityistilaisuudet, joissa ei ole kaupallista sisältöä

Asiakasryhmä 2:

Yritykset, osakeyhtiöt, kaupalliset ja pääsymaksulliset tilaisuudet

Muut ehdot
Hakemus on toimitettava viimeistään 7 vuorokautta ennen varauksen alkamista.
Yksittäisten kertaluonteisten tilaisuuksien varausten minimilaskutus on neljä (4) tuntia.
Mahdolliset lisävalvontakulut laskutetaan erikseen.
Kasvatus- ja opetusjohtajalla on oikeus päättää erillisestä korvauksesta, mikäli korvaus on asiakkaan tai kaupungin kannalta kohtuuton. Kasvatus- ja opetuspalvelut pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.
Liikuntatoimi laskuttaa liikuntatilaisuudet saleissa oman hinnastonsa mukaan. Koulujen keittiötilojen ja laitteiden vuokrauksesta vastaa Tampereen Voimia.
Tässä hinnastossa mainitsemattomien tilojen mahdollisessa vuokraustilanteessa hintojen osalta sovelletaan
alla mainittua hinnastoa huomioon ottaen kyseisen tilan koko ja käyttötarkoitus. Koulun oma toiminta ja
vanhempainyhdistysten oppilaille järjestämä kerhotoiminta koulutyön jälkeen ovat maksuttomia.
Myyjäisiä tms. varten vuokrataan lähtökohtaisesti muita tiloja kuin liikuntasaleja.
Peruutukset
Myönnettyjen vuorojen peruminen tai muutos voidaan tehdä ainoastaan kirjallisesti tai sähköpostitse kasvatus- ja opetuspalvelujen asiakaspalveluun:
Tampereen kaupunki
Kasvatus- ja opetuspalvelut, Asiakaspalvelu
PL 487
33101 Tampere
sähköposti: raija.makinen@tampere.fi
Harjoitusvuorojen peruutukset ja muutokset on tehtävä viimeistään 7 vuorokautta ennen vuoron alkua. Peruutuksista ja muutoksista peritään käsittelymaksu peruttua/muutettua vuoroa kohden 2,50 €/seuroilta ja
5,00 €/yksityisiltä henkilöiltä. Turnaus-, kilpailu- ja leirivarausten peruutukset ja muutokset on tehtävä viimeistään 10 vuorokautta ennen tapahtuman alkua sekä majoituksiin liittyvät peruutukset 7 päivää ennen
varauksen alkua. Muussa tapauksessa koko summa laskutetaan alkuperäisen varauksen mukaisesti. Alkuperäisen varauksen ylimeneviltä tunneilta peritään kaksinkertainen maksu.
Arvonlisäverolain nojalla hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäverolain määrän, liikunta ja majoitus 1O
% ja muu toiminta 24 %.
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Asiakasryhmät
Luokkahuoneet
Päiväkodin sali
Erikoisluokat (tn, ts, mu, ku, ko)
Liikuntasali
Juhlasali, auditorio, ruokasali
Leinolan koulun innoteekki

1
5,00 €/h
10,00 €/h
10,00 €/h
10,00 €/h
15,00 €/h
20,00 €/h

Työväenopistolta, Ahjolalta ja Tampereen kesäyliopistolta perittävät maksut
Luokkahuoneet
Päiväkodin sali
Erikoisluokat

Sorjan kesäsiirtola
Kesäsiirtolayhdistyksen leiripäivät
Kesäsiirtolan vuokra lasten virkistystoiminta
Perhe- juhlatilaisuudet

Päivähintaiset tilat, kalusteet
Aulatila/piha-alue+wc-tilat
Tuolit
Pöydät

Majoitus (lattiamajoitus omin patjoin)

2
10,00 €/h
20,00 €/h
20,00 €/h
20,00 €/h
30,00 €/h
20,00 €/h

5,00 €/h
5,00 €/h
5,00 €/h

66,00 €/vrk
162,00 €/vrk
256,00 €/vrk

40,00 €/pv
2,00 €/kpl
2,50 €/kpl

5,50 €/hlö/yö

