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TORIEN, ESIINTYMISLAVOJEN JA ALUEIDEN VARAUSLOMAKE TAPAHTUMIA VARTEN
Toimitetaan: Winkki, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta - Puh (05) 616 2220 - Sähköposti: tila.aluevaraukset@lappeenranta.fi
Varauksen tekijä:
Y-tunnus tai rekisteritunnus:
Osoite:
Puhelin:

Sähköposti:

Tapahtuman nimi:
Ohjelma:
(voidaan toimittaa myös erillisenä liitteenä)
Kaupalllinen tilaisuus:

Ei-kaupallinen tilaisuus:

Tapahtuman ajankohta :
Tilojen varausaika :
(pvm sekä kellonaika)

Varattava paikka/alue:

Kauppatori:

koko tori:

osa alue:

Tapahtumatoimintaan liittymättömät torimyyntipaikat varataan torivalvojalta

Satamatori:

koko tori:

osa alue:

Tapahtumatoimintaan liittymättömät torimyyntipaikat varataan torivalvojalta. Ei ajoneuvoja torialueelle.

Kaupungintalon edustatori:

koko tori:

osa alue:

Edustatorilla on raskailla ajoneuvoilla liikkuminen ja pysäköinti kielletty. Painorajoitus on 4,5 tn/m2.

Katariinan tori (Linnoitus):

koko tori:

osa alue:

Marian aukio

koko alue:

osa alue:

Oleksi

koko alue:

osa alue:

Varaukset käsittelee ja hyväksyy Lappeenrannan kaupunkikeskusta LAKES ry

Kasinonpuisto

koko alue:

osa alue:

Joutsenon tori

koko alue:

osa alue:

Lions Club Joutseno

Muu alue / paikka
nimeä alue tai paikka tarkemmin (tarvittaessa karttaliite)
Tarvitsen alueella

Esiintymislava:

vettä:

Satamatorin lava

äänentoiston / sähkön tarve

Pusupuiston lava

sähkön tarve

puistoalue

Kirjaston esiintymiskoroke

sähkön tarve

kuuntelualue

Kesäteatteri (Linnoitus)

Muut varaukset:

sähköä:

Linnoituksen sähkökaapit

kuuntelualue

Kahviotilat

Lipunmyyntikoju

Radiotalon nurmialue

Katariinantori

Sähkökaapeista tehdään erillinen sopimus tapahtumapalvelujen kanssa

Mikrofonien lainaus (6 kpl Satamatorin äänentoistolaitteisiin)

kpl

Mikrofonit voi hakea ja palauttaa Lappeenrannan kaupungintalon virastomestareille kaupungintalon aukioloaikoina
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Tila- ja aluevarausten käsittelijät:- Maksulliset pysäköintipaikat ja -alueet: Williparkki Oy

- Satama- ja laiturialueet: Free Zone Oy
- Kävelykatu Oleksi: Lakes - Lappeenrannan kaupunkikeskusta ry.
- Katualueet: varaushakemukset käsittelee tekninen toimi / kadut ja ympäristö
- Muut maa-alueet: varaushakemukset käsittelee tekninen toimi / kiinteistö- ja mittaustoimi
- Torien myyntipaikat: varaushakemukset käsittelee torivalvoja
- Kesäteatterin varaukset käsittelee tapahtuma ja kulttuurikeskus Kehruuhuone
Äänentoisto:

Mahdollisesta torien äänentoistolaitteiden käytöstä on sovittava
kauppatorin osalta torivalvojan kanssa ja satamatorin osalta tapahtumapalvelujen kanssa. Äänentoistolaitteden käyttöön liittyvä melulupa on
haettava Lpr seudun ympäristötoimelta. Tilaisuudet tulee päätää ennen klo 22.00

Viranomaisilmoitukset:

Tilaisuuden järjestäjän on tehtävä ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä
poliisilaitokselle vähintään viisi vuorokautta ennen tapahtumaa.
Tämän lisäksi tilaisuuden järjestäjän on tehtävä viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti
muut lakiin perustuvat selvitykset ja asiakirjat, pelastustoimelle, rakennusvalvonnalle ja ympäristötoimelle.

Muuta huomioitavaa:

Tila-/aluevaraus tulee tehdä kirjallisesti.
Satamatorin lavan äänentoistolaitteiden mikrofonit haetaan kaupungintalon virastomestareilta arkipäivisin klo 8-16
välisenä aikana. Mikrofonien nouto sovittava virastomestareiden kanssa puh. 040 084 7453

Lisätietoa:

Lappeenrannan tapahtumapalvelut, Lappeenranta Event: Järjestelyt
Jorma Kallio 0400 155597
jorma.kallio@lappeenranta.fi

Varaukset
Marja Kultanen 0400 658291
marja.kultanen@lappeenranta.fi

Paikka ja aika:
Varaajan allekirjoitus
ja nimenselvennys:
Päätöksen antaja täyttää:

Päätös / päätöksen antaja:
hyväksytty:

maksu €:

ei maksua:

sis. alv 24%, €

päätöksen lisätieto:
hylätty:
hylkäyksen perustelu:
Paikka ja aika:
Allekirjoitus ja
nimenselvennys:

Päätös / päätöksen antaja:
hyväksytty:

maksu €:
sis. alv 24%, €

päätöksen lisätieto:
hylätty:
hylkäyksen perustelu:
Paikka ja aika:
Allekirjoitus ja
nimenselvennys:

ei maksua:

