TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
SINAPIN LEIRIKESKUKSEN HINNAT 2019
Mahdollisuus muutoksiin pidätetään. Hinnat sis. alvn. tilat 10% palvelupaketit 14%

PAKETIT

alv 14% (sis.tilat ja
ateriat)

Lapsi
(4-6 v)

Päivä
Vuorokausi
Viikonloppu
Kokouspaketti
ATERIAT
Aamiainen
Lounas

Nuori
(7-17-v)

Aikuinen

20.00
25.00
42.00

40.00
50.00
84.00

46.00
57.00
95.00
33.00

3.00
5.00

6.00
10.00

8.50
13.00

Päiväjuoma

3.00

3.00

3.00

Päivällinen

3.50

7.00

9.00

Iltapala

2.50

5.00

5.00

Tilan hinta/vrk*
Sinappi yläkerta
Sinappi alakerta
Villa Staffans
Rantasauna
Päärakennuksen sauna
TILAUS

Pakettien minimilaskutus on varattujen tilojen hinta.
405.00
405.00
231.00
42.00/h
42.00/h
•
•

VARMISTUS

•

Tilauksen yhteydessä tilaajan on ilmoitettava tilaisuuden arvioitu osallistujamäärä ja tilaukseen mahdollisesti liittyvät erityistoiveet.
Tilaus on mahdollista peruuttaa maksutta viimeistään kuukausi ennen tilaisuutta. Mikäli tilaus peruutetaan tätä myöhemmin, sovelletaan tilaukseen hinnaston mukaisia peruutussäännöksiä.
Tilaajan tulee ilmoittaa tilauksensa lopullinen sisältö leirikeskuksen nettisivuilla olevalla sähköisellä varmistuslomakkeella viimeistään tilausvahvistukseen merkittynä päivänä. Mikäli varmistusta ei tehdä annettuun määräaikaan mennessä, tilaus toimitetaan ja laskutetaan alkuperäisen varauksen henkilömäärän mukaisesti.

•

LASKUTUS

VAPAAPAIKAT
PERUUTUSEHDOT

PELKÄT TILAT
ERITYISTILAUKSET
MUUT HINNAT

YHDEN HENGEN
HUONE

Osanottajamäärän jäädessä oleellisesti alkuperäistä tilausta pienemmäksi, on leirikeskuksella oikeus sijoittaa ryhmä uudelleen sen kokoa vastaavaan tilaan.
•
Minimilaskutus on varattujen tilojen hinta
•
Sitovana vähimmäisosanottajamääränä käytetään leirinjohtajan viimeistään varmistuspäivänä ilmoittamaa osanottajamäärää, kuitenkin vähintään 50 % tilauksen alkuperäismäärästä.
•
Leirikeskus pidättää itselleen oikeuden ennakkovarausmaksuun.
Leirin johtaja on vapaa leirimaksusta edellyttäen, että ryhmän kokonaisvahvuus on vähintään 10 henkilöä (Ei
koske kokouspaketteja eikä lisäpalveluja).
•
Peruutus yli kuukausi ennen tilaisuutta: Ei maksua.
•
Peruutus 30 vrk – 15 vrk ennen tilaisuutta 50% varattujen tilojen hinnasta
•
Peruutus 14 vrk – 7 arkipäivää Varattujen tilojen hinta.
•
Peruutus alle 7 arkipäivää ennen tilaisuutta: Puolet tilaisuuden hinnasta, vähintään tilavuokra.
Leirikeskusten tiloja vuokrataan ilman ateriapalveluja vai erikseen neuvoteltavissa tapauksissa.
Erityistilaukset sovitaan tapauskohtaisesti. Tällaisiin tilauksiin ei sovelleta listahinnastoa, vaan niiden hinnoittelusta
sovitaan aina erikseen varausta tehdessä.
•
LEIRIKULJETUKSET sopimuksen mukaan.
•
LIINAVAATTEET/hlö lakanat 10.00€ pyyheliinat 4.00€ liinavaatepaketti 12€
•
VAHINGON KORVAUS: Leiriläisen aiheuttaman vahingon korjaus omana työnä: materiaalikulut + työ 27
€/ tunti (min 2 tuntia). Korjaus ulkopuolisena työnä laskutetaan korjauslaskun mukaan.
•
SIIVOUKSEN LAIMINLYÖNTI: Siivouksen laiminlyönnistä laskutetaan leirin/retken järjestäjää tapauskohtaisella siivousmaksulla.
Erityisleireissä, joissa vaatimuksena on majoittuminen yhden hengen huoneisiin, peritään maksut 25 % korotettuina

MUUTA HUOMIOITAVAA
HINNOITTELU

Ilmoittautumisvelvollisuus: Leirin johtajan tulee leirille saapu-

Tilauksen hinta muodostuu ateria- ja majoituspalveluista.

essaan ilmoittaa leirikeskukseen ryhmänsä lopullinen vahvuus.

Paketit sisältävät aina tilat, ateriat ja saunan käytön.
Mikäli ryhmä on varannut koko päärakennuksen ja majoittujia

Erityisruokatilaukset:

on alle 21, veloitetaan toisen kerroksen käytöstä tilavuokra

Erityisruokavaliot valmistetaan etukäteistilauksen mukaan.
Mikäli tilattua erityisruokavaliota ei noudeta tilaisuuden en-

HINNASTON MÄÄRITELMÄT
Päivä = aamusta kello 9 iltaan kello 18. Sisältää tilan, aamupalan, lounaan, päiväjuoman ja päivällisen.
Vuorokausi Majoitustilan voi vastaanottaa klo 12 jälkeen ja se
tulee luovuttaa lähtöpäivänä klo 12 mennessä. Hintaan sisältyvät ateriat: päiväjuoma, päivällinen, iltapala, aamupala ja
lounas.
Viikonloppu = perjantai-illasta kello 18 sunnuntaihin kello 14.

simmäisen vuorokauden aikana, tilaus päätetään.
Leirikeskusten keittiötilojen käyttöoikeus on vain Turun ja
Kaarinan

seurakuntayhtymän

leirikeskusten

keit-

tiöhenkilökunnalla.
Vammaisen henkilökohtainen avustaja:
Vammaisen henkilökohtainen avustaja vapautetaan leirimaksusta silloin, kun henkilökohtainen avustaja on välttämätön.

Hintaan sisältyvät viikonlopun ruoat ovat perjantai-illasta

KIITOS HYVÄSTÄ YHTEISTYÖSTÄ

alkaen: perjantain iltapala, lauantain aamupala, lounas, päivä-

Leiritoiminnan onnistuminen ja jatkuva kehittäminen edellyt-

juoma, päivällinen, iltapala sekä sunnuntain aamupalan ja

tää hyvää yhteistyötä kasvatusasiain keskuksen ja leirialueiden

lounas.

käyttäjien välillä. Odotamme käyttäjiltä jatkuvaa avointa palautetta palveluistamme.

Lisäpalvelut: Paketteihin liitettävät lisäpalvelut laskutetaan
hinnaston mukaan.
Kokouspaketti = puoli päivää sisältäen aamiaisen, lounaan ja
kokouskahvit.
Kappeleiden käyttö: Kaikki leirikeskuskappelit on vihitty sakraalitiloiksi. Niiden käyttö muuhun kuin jumalanpalvelus-,
hartaus- ja opetuskäyttöön sekä kirkollisiin toimituksiin ei ole
sallittua.

(päivitetty 29.10.18)

