LEIRIKESKUKSEN KÄYTTÖHAKEMUS
ANSÖKAN OM ANVÄNDNING AV LÄGEROMRÅDE

1
HAKIJA /
SÖKANDE

Yhdistyksen nimi / Förening

Nimi / Namn

Yhdistyksen rekisterinro / Föreningens registernummer

Yksityishenkilön henkilötunnus / Personbeteckning

Y-tunnus / FO-nummer

Y-tunnus / FO-nummer

Sähköposti / e-post

2
TIEDONANNOT
LASKUTUS /
MEDDELANDEN

Yhteyshenkilö / Kontaktperson

Puh. / Tel.

Osoite / Adress

Postinumero / Postnummer

Postitoimipaikka / Postanstalt

FAKTURERING
3
KIINTEISTÖ
FASTIGHET

4
KÄYTTÖAIKA /

Kattilaniemen leirikeskus

Luukin leirikeskus

Käyttötarkoitus / Ändamål

Sierlan leirikeskus
Henkilömäärä / Antal personer

Alkaa / Börjar

Päättyy / Slutar
klo

klo

ANVÄNDNINGTID
VALVONTA /
ÖVERVAKNING

Käyttäjän vastuuhenkilö / Ansvarig

6

Paikka ja aika / Ort och tid

Puh. / Tel.

Allekirjoitus / Underskrift

ALLEKIRJOITUS /
UNDERSKRIFT
Päätöksentekijä täyttää / Ifylls av beslutsfattaren
Myönnetään ajalle / Beviljas för tiden

klo

Ei myönnetä / Beviljas ej

klo

-

Maksuton / Avgiftsfri
Maksullinen / Avgiftsbelagt

Käyttömaksu / Pris

sis 24% alv
innehåller 24% moms

ALLEKIRJOITUS /

Paikka ja aika / Ort och tid

Allekirjoitus / Underskrift

UNDERSKRIFT
Allekirjoittamalla olen ymmärtänyt leirikeskuksiin liittyvät käyttö- ja turvallisuusohjeet sekä sitoudun noudattamaan niitä. Hyväksyn, että Espoon kaupunki ei ole
vastuussa käytöstä mahdollisesti aiheutuvista haitoista tai menetyksistä.
Genom att underskriva har jag förstått bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter för lägercentret och binder mig till att följa dem. Jag godkänner att Esbo stad inte
ansvarar för eventuella skador eller förluster som uppkommer vid användningen.
AVAIMET
KUITTAUS /
KVITTERING
AV NYCKEL
AVAIN NRO /
NYCKELNS
NUMMER

Noutoaika / Avhämtningstid

Avain nro / Nyckel nummer

Palautus pvm /
Returnerings datum

Allekirjoitus / Underskrift

Nimenselvennys / Namnförtydligande

Vastaanottajan kuittaus / Mottagare

Puh. / Tel.

Avaimen nouto ja palautus
Leirikeskusten avaimet ovat noudettavissa Espoon keskuksen yhteispalvelupisteestä, 1-2 arkipäivää ennen käytön alkamista.
Avaimet tulee palauttaa heti seuraavana arkipäivänä käytön päättymisen jälkeen. Kopio päätöksestä tulee olla mukana avainta noudettaessa, päätöksessä nimetty
yhteyshenkilö tai vastuuhenkilö on oikeutettu noutamaan avaimen.
Yhteispalvelupisteen yhteystiedot ja aukiolo: www.espoo.fi/yhteispalvelu

Avhämtning och returnering av nyckeln
Lägercentrets nycklar kan avhämtas vid Esbo centrum samservice, 1-2 vardagar innan bruk. Nycklarna måste returneras följande vardag efter bruk.
En kopia på beslutet bör vara med när nycklarna avhämtas. Enbart kontaktpersonen eller ansvarige som är nämnda i ansökan är berättigad att avhämta nyckeln.
Samservice kontaktuppgifter och upphållningstid: www.esbo.fi/samservice
Liikunta- ja nuorisopalvelut
Idrotts- och ungdomstjänster

Postiosoite / Postadress
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

Vaihde / växel
(09) 816 21

