LATU/LIIKUNTAPAIKKOJEN
AVUSTUSHAKEMUS
1(2)
YHDYSKUNTATEKNIIKKA
Hakemus palautetaan 31.10.2020 mennessä
Saapunut:

HAKIJAN TIEDOT
Nimi

Puhelinnumero

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Sähköpostiosoite

IBAN (pankkitilin numero)

Vastaavan henkilön yhteystiedot

YLLÄPITÄJÄN TIEDOT
Nimi

Puhelinnumero

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

AVUSTETTAVAN KOHTEEN TIEDOT
Nimi

Hakemukseen on liitettävä kartta, johon on kuvattu avustettava latu.
Retkilatu (vko 8 alkaen)

km x 125 € / reittikilometri / kausi =

€.

Retkilatu (koko kausi)

km x 225 € / reittikilometri / kausi =

€.

Luistelualue (traktorilla)

tuntia x 19 € / tunti

=

€.

Tapahtumat

kpl x 18 € / kerta

=

€.

AVUSTUSPÄÄTÖS (marraskuu 2020, kaupunki täyttää)
Hakemus hyväksytään
km osalta
Hakemus hylätään
Hyväksyjän allekirjoitus: ____________________________________________
MAKSUPÄÄTÖS (kauden päätyttyä, kaupunki täyttää)
Tarkastettu ladun pituus

km x

€ / km =

€.

Luistelualue (traktorilla)

tuntia x 19 € / tunti =

€.

Tapahtumat

kpl x 18 € / kerta

€.

Maksetaan yhteensä

=

€.

Tiliöinti: ______________________
______________________

Päiväys ja allekirjoitus

KUNNALLISTEKNIIKKA
Reitistöt

KUUSAMON KAUPUNKI
PL 9
93601 KUUSAMO

Keskus 040 860 8600

LATU/LIIKUNTAPAIKKOJEN
AVUSTUSHAKEMUS
2(2)
YHDYSKUNTATEKNIIKKA
Hakemus palautetaan 31.10.2020 mennessä
Saapunut:

LATUJEN JA LIIKUNTAPAIKKOJEN KUNNOSSAPITO- JA AVUSTUSPERIAATTEET
TALVIKAUDELLA 2020 – 2021

Retkiladut ja kyläladut (ns. yhdysladut) latukone- tai moottorikelkkakunnostuksella
- hiihdettävissä vapaalla ja/tai perinteisellä
- hiihdettävässä kunnossa viikolta 8 kauden loppuun asti
- kausiavustus 125 € / reittikilometri / kausi.
Retkiladut latukone- tai moottorikelkkakunnostuksella
- täydentää Rukan ja/tai taajaman latuverkostoa
- hiihdettävissä vapaalla ja perinteisellä koko kauden
- kausiavustus 225 € / reittikilometri / kausi.

Huom!
- reittikilometri tarkoittaa latureitin pituutta, ei kunnostuskilometrejä
- avustuksen saaja vastaa reittien turvallisuudesta

Kylää kohden kunnossapidon perusmaksu talvikaudelle:
- luistelualue, traktorityötunti 19,00 € / tunti (max 550 €)
- liikuntapaikkojen tapahtumalomake liitteeksi hakemukseen
Lisäkorvaus toiminnasta ulkoliikuntapaikoilla:
- järjestetty tapahtuma/kilpailu 1 kerta / 18 € (max 200 €)

Talvikauden 2020–2021 latuavustushakemukset tulee jättää yhdyskuntatekniikan toimialalle 31.10.2020
mennessä. Kaupunki käsittelee hakemuksessa esitetyt latureitit ja tekee avustuspäätöksen marraskuun
2020 aikana. Myöhässä tulleita lomakkeita ei käsitellä. Päätöksen perusteella tapahtuva korvaus
maksetaan kauden päättymisen jälkeen.
Latuavustusmaksun maksamisen ehtona on kauden lopuksi 14.5.2021 mennessä yhdyskuntatekniikan
toimialalle toimitettu kopio ajopäiväkirjasta kunnostuksen ajalta.

Tapahtuma-avustushakemus sekä luistelualueiden kunnossapitoavustushakemus jätetään samassa
yhteydessä ajopäiväkirjan kanssa.

KUNNALLISTEKNIIKKA
Reitistöt

KUUSAMON KAUPUNKI
PL 9
93601 KUUSAMO

Keskus 040 860 8600

