
KOTKAN KONSERTTITALON VARAUS 

Tilaisuuden nimi Tilaisuus 

 harjoitus 

 konsertti 

 kokous 

 juhla 

 tanssiaiset 

 muu, mikä 

 ei pääsymaksua 

 maksullinen tilaisuus 

Esiintyjämäärä 

Arvioitu yleisömäärä 

Varattava aika järjestelyineen 

Pvm    

Klo

Tilaisuuden alkamisaika, klo   

Tilaisuuden päättymisaika, klo

Varaaja 

Varaajan yhteyshenkilö 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Laskutusosoite  
(nimi, katuosoite, postinumero ja -toimipaikka, Y-tunnus/rekisterinumero, laskutuksen viitetieto) 

Lipunmyynti 

 alkaen Lipunmyynti vain ovelta  Kyllä, myynti klo 
Ennakkolipunmyynnin aika: 
Paikka:     
Lippujen hinnat:     
Lisätietoja 

Laitteet ja palvelut 
Maksuttomat Maksulliset Muuta

 piirtoheitin 
 fläppitaulu 

 johtajan koroke 

 puhujanpönttö + mikrofoni 

 esiintyjien tuolit  kpl 

Tilaisuudesta voi ilmoittaa 
veloituksetta osoitteessa 
www.kaakko135.fi/tapahtumat 

 valolaitteiston hoito * 

 äänilaitteiston hoito * 

 salin tyhjennys tuoleista* 

 salin pöyditys* 

* sovitaan erikseen

 flyygeli, omistaja Kymi 
Sinfonietta, käytöstä ja 
mahdollisesta virityksestä 
sovittava Riikka Luostarisen 
kanssa, puh. 050 570 6866 

 videotykki 

 ulkoliputus 

 valkokangas 

 kannettava tietokone 

 väliaika, tarjoilu tarvitaan 

Väliaikatarjoilu: 

Mereta Oy 
puh. 010 832 3502 
asiakaspalvelu@kotkanravintolat.fi 

hoidamme naulakon itse 

Vaatesäilytysmaksu:

peritään yleisöltä 

 laskutetaan varaajalta 

Naulakonhoitajat: 

Kotkan palomiesurheilijat ry. 
jari.reinholm@kymp.net 
puh. 045 675 9112 

Päivämäärä 
 /  20 

    Allekirjoitus 

Lomake palautetaan joko sähköpostin liitteenä Lähetä lomake Ruoriin -painikkeella tai tuodaan/postitetaan 
allekirjoitettuna Asiakaspalvelupiste Ruoriin, os. Kirkkokatu 6, Kotka.  
Tiedustelut (tekniikka ym.) vahtimestari Hans Lindqvist, puh. 040 736 5669, hans.lindqvist@kotka.fi

 Nimenselvennys 

OHJE

Lomakkeen lähetys sähköpostin liitteenä (Lähetä lomake Ruoriin -painike) 
sekä tallennus onnistuvat Adobe Acrobat Reader DC -ohjelmalla, joka on 
ladattavissa verkosta maksutta. 

Muutoin täytä lomake sekä tulosta (CTRL+P) ja allekirjoita se!

Anomme maksutonta tilaisuutta / alennettua tilavuokraa (1.1.2016 alk. kulttuurijohtajan päätöksellä)

naulakonhoito tarvitaan
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