SEURATOIMINTA- PALSTA
Valkeakosken Sanomien seuratoimintapalstalla ilmoitetaan yhdistyksen tulevista tapahtumista. Jos
Sinulle ei tule kyseistä lehteä, voit kysellä tapahtumista johtokunnan jäseniltä, joiden nimet ja
yhteystiedot löydät tästä tiedotteesta.
SYNTYMÄPÄIVÄT
Jos et halua syntymäpäivääsi ilmoitettavan IT- lehdessä, ilmoita siitä hyvissä ajoin, noin 2 kk ennen
merkkipäivää sihteerille.
JÄSENMAKSUT
Jäsenmaksun 2017 laskuttaa Invalidiliitto
SURUADRESSEJA
Suruadresseja myy Helvi Ahonen puh. 0503544638 Adressi maksaa 9,50€
OSOITTEENMUUTOKSET
Jos osoitteesi on muuttunut, ilmoita siitä sihteerille. puh.0503544638, Sihteeri hoitaa muutokset myös
IT- lehteen

VALKEAKOSKEN SEUDUN INVALIDIT RY
KESÄKOTI LEPONIEMEN HINNASTO VUODELLE 2017

HIRSITALO:

Olo- ja makuuhuoneet Varsin.- ja kann.jäseniltä

LAUTATALO: Kulmahuone ja keittiö Varsin.-ja kann.jäseniltä

25 € / vrk

20 € / vrk

KOROTETUT HINNAT:

Yllä olevat hinnat muilta Invalidiliiton jäseniltä kaksinkertaiset.

ULKOPUOLISET:

Yllä olevat hinnat nelinkertaiset.

VARAUKSET:

Varsinaisilla jäsenillä on etuoikeus varauksiin huhtikuun alusta 15. 4. saakka,
myös toimikunnissa olevilla kannatusjäsenillä. Sen jälkeen myös muilla
kannatusjäsenillä on mahdollisuus varauksiin. Huoneita voi varata korkeintaan
viikoksi kerrallaan. Varauksia voi uusia sen hetkisen tilanteen mukaan.
Kesäkotia ei vuokrata 1.10. – 30.4. välisenä aikana.

Heinäkuun viikkoja vuorotellaan. Samalla henkilöllä ei ole mahdollista joka
vuosi heinäkuussa vuokrata viikkoa kesäkodilta. Muistutetaan pikku-uutisissa
maaliskuun viimeisellä viikolla vuokrauksen alkamisesta.

VAIHTO:

Vuokravuorot vaihtuvat maanantaina kello 14.00.

YLEINEN KÄYTTÖ:

Lepohuone, joka on talonmiehen huone lautatalossa, grilli-katos, piha-alue,
laiturit ja yhdistyksen veneet ovat yleisessä käytössä koko kesän ajan.

ASUNTOVAUNU JA
ASUNTOAUTO

Kertavuokra, sähkö sisältyy hintaan

20 € / vrk

Paikkavuokra, vain jäsenille, sähkö kulutuksen mukaan

50 € / vuosi

TELTTAPAIKKA:

Telttapaikan vuokra

5 € / vrk

TIEMAKSU:

Omalla mökillä kävijöiltä tiemaksu

10 €/vuosi

LAITURIPAIKKA

Kaikki veneet

RANTAPAIKKA Kaikki veneet

SAUNA:

40 €/vuosi
20 €/vuosi

Yleinen saunavuoro jäsenille on keskiviikkoisin ja lauantaisin.
Sauna on lämmin kello 16.00 alkaen. Sauna on maksuton jäsenille.
Saunomismaksu yhdistyksiltä ja kymmenen henkilön vierasryhmiltä on 70 €.
Jos ryhmä yöpyy 150 €. Mökkivierailta saunamaksu 1€/vieras

KALANPYYDYSMERKIT JÄSENILLE JA VUOKRAAJILLE
Käytä maksuttomia kalanpyydysmerkkejä, joita on lautatalon lepohuoneen
kaapissa. Vain jäsenille ja kannatusjäsenille.

VUOKRANMAKSU:

Vuokranmaksu suoritetaan Valkeakosken Seudun Invalidit ry:n tilille: OP
Valkeakoski FI2554940920030659 ennen vuokra-ajan alkamista. Avain
luovutetaan maksettua kuittia vastaan.
Pankkisiirtolomakkeita vuokranmaksun suorittamiseksi on saatavilla
kesäkodilla ja toimihenkilöillä.

HUOM !

LEPONIEMI ON VIRKISTÄYTYMISPAIKKA JÄSENISTÖLLE MYÖS
VUOKRALAISTEN OLLESSA SIELLÄ
HALLITUS

