SIVU 1
HAKEMUS JA PÄÄTÖS HSIS ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMÄÄN AAMUTOIMINTAAN 2019–2020
8.8.2019 -29.5.2020
Mahdolliset aamutoimintapaikat: Espoo International School / Olarin koulu, Kilon koulu, Lintuvaaran
koulu, Ruusutorpan koulu, Saunalahden koulu, Sunan koulu, Viherlaakson koulu
Haen lapselleni aamutoimintapaikkaa __________________________________ koulun aamutoiminnasta
Lapsen nimi:
Koulu ja luokka-aste 19–20:
Osoite:
Ruoka-aine allergiat:
Huoltajan nimi:
Osoite (Jos eri kuin lapsen):
Puhelinnumero:
Sähköposti:
Huoltajan nimi:
Osoite (Jos eri kuin lapsen):
Puhelinnumero:
Sähköposti:

AAMUTOIMINNAN EHDOT: Aamutoiminta järjestetään vain, jos lapsia ilmoittautuu tarpeeksi. Viimeinen
ilmoittautumispäivä on 1.6.2019 alemmalla hinnalla. I lmoitamme aamutoiminnan toteutumisesta suoraan

huoltajien antamiin sähköposteihin viimeistään 14.6.2019. Aamutoiminta aukeaa klo 7 ja se kestää lapsen koulupäivän alkuun.
Lapsille tarjotaan aamutoiminnassa aamupala ja he ovat palveluntuottajan vakuutuksen alaisena aamutoiminnan ajan.
Aamutoiminta järjestetään jokaisena koulupäivänä lukuun ottamatta koulujen loma-aikoja ja mahdollisia lauantaikoulupäiviä.
Aamutoiminnan sopimus on voimassa maksimissaan 08.08.2019–29.05.2020. Iltapäivätoiminnan palvelusopimuksessa mainitut
muut ehdot ovat voimassa kuitenkin siten, että asiakasmaksuja, niiden alentamista ja sopimuksen irtisanomista koskevat
säännökset eivät koske aamutoimintaa. Aamutoiminta sopimuksen voi irtisanoa kahden kalenterikuukauden muutosajalla.
Esimerkiksi 15.11.2019 tehty ilmoitus lopettamisesta astuu voimaan 1.2.2020.

AAMUTOIMINNAN KUUKAUSIHINNAT: Ilmoittautuminen ennen 1.6.2019
●
●

Kuukausimaksu aamutoiminnalle lapsen osallistuessa useamman kerran viikossa on: 94 euroa
Kuukausimaksu aamutoiminnalle lapsen osallistuessa kerran viikossa tai maksimissaan 4 kertaa kuukaudessa
on: 47 euroa

Ilmoittautuminen 1.6.2019 jälkeen
●
●

Kuukausimaksu aamutoiminnalle lapsen osallistuessa useamman kerran viikossa on: 105 euroa
Kuukausimaksu aamutoiminnalle lapsen osallistuessa kerran viikossa tai maksimissaan 4 kertaa kuukaudessa
on: 52,50 euroa

Jos aamutoiminta tullaan järjestämään, niin silloin on mahdollista osallistua aamutoimintaan tarpeen mukaan silloin tällöin. Yhden aamun
hinta on silloin 15 euroa.

Lapseni tulee osallistumaan: ____________ useamman kerran viikossa ____________ kerran viikossa
Sopimuksen voimassaolo ____. _____-20___ - ____._____. 20___
Paikka ja aika:_________________________________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus:
ja nimenselvennys

Huoltajan allekirjoitus:
:

ja nimenselvennys:

SIVU 2
PALVELUNTUOTTAJA TÄYTTÄÄ JA PALAUTTAA JOS HAKEMUKSIA ON TULLUT RIITTÄVÄSTI:

Paikka ________________________________________ koulun aamutoiminnassa myönnetään _____. ______. 20__
alkaen.

Paikka ja aika:
Palveluntuottajan edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys:
Tehtävä yrityksessä:

Aamutoiminnan sopimuksen muutokset ja lopetuksen hoituvat helpoiten lähettämällä sähköpostia
hsis.ipinfo@gmail.com osoitteeseen

Lomakkeen voi palauttaa myös postitse osoitteeseen HSIS iltapäivätoiminta , Joupinpuisto 2, 02760 Espoo

Ennen toukokuun loppua lomakkeen voi palauttaa myös iltapäiväkerhon ohjaajille suoraan.

SIVU 1
APPLICATION AND DECISION ON MORNING ACTIVITIES ORGANIZED BY H & S INTERNATIONAL
SCHOOL FOR SCHOOL YEAR 2019-2020 / 8.8.2019 -29.5.2020
Possible morning activities locations: Espoo International School / Olari School, Kilo School,
Ruusutorppa School, Lintuvaara school, Saunalahti school, Suna school, Viherlaakso School,
I am applying for my child a morning activities place at __________________________________ School
Child's name:
School and class 19-20:
Address:
Food allergies:

Guardian:
Address (if different from child):
Telephone number:
E-mail:

Guardian:
Address (if different from child):
Telephone number:
E-mail:
CUSTOMER CONDITIONS: Morning activities are organized only if there are enough children enrolled. The last
registration date with the lower price is the 1 st of June 2019. We will notify you of the realization of morning
activities directly to the emails provided by the guardian by the 14 th of June 2019. Morning activities will open at 7
am and will last until the start of the child's school day. Children are offered breakfast in the morning and they are
under the service provider's insurance during the morning activities. Morning activities are organized on every school
day except school holidays and possible Saturday school days. The morning service agreement is valid for a
maximum of 08.08.2019-29.05.2020. The other terms and conditions mentioned in the service contract for
afternoon club are in force, however, so that the provisions on customer charges, their reduction and termination
are not applicable to morning activities. The morning activities contract can be terminated with the notification time
of two calendar months. For example, the notice of termination of 15 November 2019 will enter into force on 1
February 2020.
PRICES: Registration at the latest on the 1 st of June 2019
• A monthly fee for morning activities when a child participates several times a week is: 94 euros
• Monthly fee for morning activities when a child participates once a week or at most 4 times per month is: 47 euros
Registration after the 1 st of June 2019
• Monthly fee for morning activities when a child participates several times a week is: 105 euros
• Monthly fee for morning activities when a child participates once a week or at most 4 times per month is: 52.50
euros

SIVU 2
If morning activities are to be organized, then it is possible to attend the morning activities also in need basis. One
morning's price is then 15 euros.
My child will attend: ____________ several times a week ____________ once a week
Duration of the contract ____. _____ - 20___ - ____._____. 20___
Place and time:_________________________________________________________________________
Custodian's signature:
Clarification of the name:

Custodian's signature:
Clarification of the name:

THE SERVICE REPRESENTATIVE FILLS AND SENDS BACK IF THERE HAS BEEN ENOUGH APPLICATIONS:

The place in the ________________________________________ school's morning activities is granted from

_____. ______. 20__
onwards.

Place and time:
Signature and designation of the representative of the service provider:
Position in the company:

Amendments to and cancellation of the agreement will be easily made by sending an e-mail to
hsis.ipinfo@gmail.com

The form can also be returned by post to HSIS afternoon activities, Joupinpuisto 2, 02760 Espoo

Before the end of May, the form can be returned to the afternoon club instructors directly.

