PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA¤

HINNASTO 2019

KN 10/2018 §142-143 Liite 5
KV 3/2018 § 26 Liite 4

VUOKRAT (Huom! kirkko ja kappeli ovat sakraalitiloja, ei arvonlisäveroa!)
Muun evl
Oman srk:n
srk:n
jäsen
jäsen
Ei maksua
100 €

KIRKKO
KAPPELI

Evl kirkkoon Hinta määräytyy
kuulumaton toimituksen kohteen

80 €

300 €

200 €*
135 €

200 €*
160 €

200 €*
230 €

195 €

220 €

290 €

105 €

125 €

195 €

150 €

175 €

250 €

70 €

90 €

145 €

Keittiö
Kerhohuone
Aitoon Pysäkki

mukaan (vihittävät,
vainaja jne).

375 €

Ei maksua

RAUNIOKIRKKO*
SEURAKUNTAKESKUS
Sali + keittiö
SEURAKUNTAKESKUS
Sali + keittiö + pöytäliinat
SEURAKUNTAKESKUS
Kahvio + keittiö
SEURAKUNTAKESKUS
Kahvio + keittiö +pöytäliinat

HUOM!

50 €

70 €

100 €

25 €

70 €

100 €

Hintoihin sisältyy talossa
olevan astiaston
käyttäminen.
Oman srk:n jäsenen
kasteesta, vihkimisestä tai
kastejuhlasta
seurakuntakeskuksessa/tal
ossa ei peritä vuokraa.
Pöytäliinoista laskutetaan
55 euroa.
Edellispäivänä tehtävästä
valmistelusta peritään
keittiön vuokra
Kirkko ja kappeli
vuokrataan evl. kirkkoon
kuulumattomille vain
kristillisestä toimitusta
varten.

* maksu menee Rauniokirkon suojeluyhdistykselle rauniokirkon kunnostukseen ja yhdistys leikkaa nurmikon ja
siirtää tarvittaessa penkit ja alttaripöydän.
maalis-huhti
ja syys-loka

touko-elo

315 €

210 €

Kirkkokonsertti

marrashelmi
530 €

Konsertista jonka
pääsylipputulo ohjataan
seurakunnalle tai
seurakunnan osoittamaan
kohteeseen, ei peritä
vuokra.

Seitsyen leirikeskuksen hinnasto (Seitsyentie 430, 36600 PÄLKÄNE)
Oman srk:n jäsen
Yleiset tilat
Majoitustilat
Rantasauna (käytössä vain
kesäaikana)

Koko päätalo

Seitsyen majoitustilat:

Muut

140 €/ 1.vrk/ 20€
seuraava vrk
390 €/vrk

160 €/1.vrk/ 50€
seuraava vrk
500 €/vrk

100 €/vrk

100 €/vrk

HUOM!
Tilojen varaaja huolehtii
käyttämiensä tilojen
siisteydestä ja astioiden
tiskauksesta. Ei pöytäliinoja.

530 €/vrk/1.vrk
660 € /vrk/1.vrk Alle seitsemän päivää ennen
kurssia tai leirin alkamista
410 €/seuraava
550€/ seuraava ilmoitetuista peruutuksista
vrk
vrk
peritään 50 %maksu.
rantasauna
rantasauna
vuokrauksen
vuokrauksen
yhteydessä 50 €
yhteydessä 50 €
8 huonetta, jossa 1 kerrossänky ja 2 sänkyä = 32 hlö
1 emännän huone 2 sänky
= 2 hlö
1 perähuone 2 sänkyä
= 2 hlö
1 johtajien huone 1 kerrossänky
= 2 hlö
1 toimistohuone 1 sänky
= 1 hlö
1 ”kioski” huone 1 sänky
= 1 hlö
Astiat noin 90 vieraalle.

Kaikkiin laskuihin lisätään 2017 vuoden alusta laskutuslisä 5.50 € kattamaan kirkon palvelukeskuksen kuluja.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron, yleinen 24 % ja majoituspalvelut 10 %.

