Tarmon talo
Turun Nuoret Kotkat
Hinnasto alkaen 1.2.2019

PÄIVÄVELOITUS perjantai - sunnuntai
Yksityishenkilöt
Kertaluontoiset tapahtumat kuten: Häät, syntymäpäivät, YO-juhlat, kastetilaisuudet ja nimiäiset.
Päivä

Aika

Hinta

Perjantai

14.00-01.00

450 €

100 €

Lauantai

11.00-01.00

470 €

100 €

Pe ja La

17.00-01.00

680 €

200 €

Sunnuntai

Varausmaksu, sisältyy hintaan

Sopimuksen mukaan, alkaen 250 €

Yritykset, järjestöt ja yhteisöt
Kertaluontoiset tapahtumat kuten: Kokoukset, juhlat, tanssit, tapahtumat.
Päivä

Aika

Hinta

Perjantai

14.00-01.00

570 €

100 €

Lauantai

11.00-01.00

590 €

100 €

Pe ja La

17.00-01.00

790 €

200 €

Sunnuntai

Varausmaksu, sisältyy hintaan

Sopimuksen mukaan, alkaen 250 €

* Tilan käyttöoikeus alkaa siitä hetkestä kun vuokraajan kanssa on sovittu.
* Vuokraajat luovuttavat tilat seuraavana päivänä klo 10 mennessä (kts. vuokrausehdot).
* Vuokraan kuuluu pöydät salissa (20 kpl), tarjoilupöydät (2 kpl) ja kahvilanpöydät (6 kpl), tuolit (170 kpl).
Lisäksi keittiön käyttö, jossa on astianpesukone, jääviileäkaappi, uuni, mikro, veden- ja kahvinkeitin. Astiat
on hinnoiteltu erikseen. Tarmolla ei ole omia pöytäliinoja.
* Jos samalle päivälle tulee useita varauksia, neuvotellaan lähtö- ja saapumisajat tapauskohtaisesti.
* Varausmaksua ei palauteta, jos varaus perutaan.
* Pääsymaksullisiin tilaisuuksiin Tarmon talo varaa itselleen oikeuden kahvilamyyntiin.

Astiat
Ruokailuastiasto sis. Aterimet, viini, kuohuviinilasit ja kahviastiat max 80 hlö
Kahviastias.
Ruokailuas. Molemmat
alle 50 hlö
25 €
40 €
55 €
yli 50 hlö
35 €
50 €
75 €

TUNTIVELOITUS maanantai - torstai
Kertaluontoiset tapahtumat kuten: Liikunta, kurssit, kokoukset, koulutukset, seminaarit, harrasteryhmät.
Huom!
* Viikoittain säännöllisesti kokoontuvat ryhmät erillisen sopimuksen mukaan.
* Laskutus on täysiltä tunneilta ja lyhin vuokrattava aika on kaksi tuntia.

ma - to klo 9-17

20 € ensimmäinen tunti, seuraavat
tunnit á 10 €

ma - to klo 17-21

45 € ensimmäinen tunti, seuraavat
tunnit á 10 €

Tiedustele kokouspakettia:
* Kahvi ja makea alk 5 € / hlö
* Kahvi ja sämpylä/muu suolainen alk. 7 € hlö

Yhteystiedot:
p. 02- 2323023
tarmontalo(a)gmail.com
www.tarmontalo.ﬁ

