KONSERTIN VARAUSKAAVAKE
Sivu 1/2
Markinsalontie 2 b
61400 Ylistaro
puh. (06) 418 4200
ylistaron.seurakunta@evl.fi

Konsertin päivämäärä _______________________________________________________________ Alkamisaika ________________________________________________________________________________
Varauksen alkamis- ja päättymisaika (sis. harjoittelu- ym. ajat) ______________________________________________________________________________________________________
Esiintyjä/esiintyjät __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Myydäänkö konserttiin

ohjelma

Hinta ____________ €

Ohjelmien ennakkomyyntipaikat: ____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
JÄRJESTÄJÄ huolehtii ohjelmien myynnistä, järjestyksen valvonnasta, liikenteen ohjauksesta ja viranomaismääräysten
noudattamisesta.
Konsertin järjestäjä: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Järjestäjän yhteystiedot (puh.nro, sähköposti): _______________________________________________________________________________________________________________________________
Laskutusosoite: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Omat äänentoistolaitteet:

kyllä

ei

Huom! Omia äänentoistolaitteita ei saa kytkeä kirkon laitteisiin!

Kirkon alttarikaiteen sisäpuolelle tai alttarin taakse ei saa sijoittaa mitään konserttiin liittyvää
(valonheittimet, kaiuttimet, koristeet ym.)
HUOM! Ohjelma tulee toimittaa vs. johtavalle kappalaiselle Auli Härköselle ja kanttori Hanna Petäjälle (sähköposti muotoa
etunimi.sukunimi@evl.fi). Musiikkiesitysten ja puheenvuorojen tulee olla kirkkotilaan sopivia, eivätkä ne saa olla ristiriidassa
luterilaisen tunnustuksen kanssa.
Onko konsertista otettu yhteyttä johtavaan kappalaiseen?
kyllä
ei
Yhteys vs. johtavaan kappalaiseen Auli Härköseen viimeistään tämän kaavakkeen palauttamisen yhteydessä,
puh. 044 761 5547, sähköposti etunimi.sukunimi@evl.fi

Johtavan kappalaisen hyväksyntä

Päivämäärä: ____________________________ Allekirjoitus: _________________________________________________________________

Kirkkoherran hyväksyntä

Päivämäärä: ____________________________ Allekirjoitus: _________________________________________________________________

Varauksen vastaanotti ja teki seurakunnassa __________________________________________________________________________________________________________________________________
Johtavan kappalaisen hyväksyntä ilmoitettu varaajalle: ________ / ________ 20 ______
Alustava varaus vahvistettu varausohjelmaan: _________ / ________ 20_____
HUOM! Täytä myös kirkon vuokratiedot sivulla 2
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61400 Ylistaro
puh. (06) 418 4200w
ylistaron.seurakunta@evl.fi

Ylistaron kirkon vuokra (Maksimi henkilömäärä on 2 500.)
Vuokra, kun myydään ohjelmia

Tilaisuuden järjestäjä

Tilaisuuden tarkoitus

Seurakunta/muu yhteistyökumppani

Oma toiminta

0€

0€

Seinäjokelainen järjestö

Oma toiminta

165 €

245 €

Ulkopuolinen järjestäjä

Tuloista osa srk:lle (väh. 20 %)

155 €

225 €

Ulkopuolinen järjestäjä

Tulot itselle

340 €

435 €

Ulkopuolinen järjestäjä

Kutsu rajatulle ryhmälle
Ei pääsymaksua

arkipv

Vuokra

165 € (arkipv)

280 € (pyhäpv)

Ohjelma _____________ €

Hyväntekeväisyyskonsertti (vuokra sovitaan tuotonjakoperusteen mukaan)

Ylistaron seurakuntatalo: Vuokra ulkopuolisille järjestäjille

pyhäpv

125 € (arkipv)

200 € (pyhäpv)

(Maksimi henkilömäärä salissa ja siihen yhdistetyssä ruokasalissa on 250.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Varauksen peruuttamista koskevat peruutusmaksut

Peruutuksen ajankohta

Maksu

Viimeistään 1 kuukausi ennen konsertti

0€

2 viikkoa ennen konserttia

100 €

Alle 2 viikkoa ennen konserttia

½ vuokrasta

Sairastumisesta aiheutuva peruutus

• lääkärintodistus esitetty: 0 €
• ei lääkärintodistusta: maksu yllä olevan hinnaston mukaan

