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ILMOITTAUTUMIS- JA MATKUSTUSOHJESÄÄNTÖ
Tämä ilmoittautumis- ja matkustusohjesääntö koskee kaikkia Nuorten Kotkien Keskusliiton
järjestämiä tapahtumia ellei tapahtumakutsussa toisin mainita.

Ilmoittautuminen tapahtumiin
Keskusliiton tapahtumiin ilmoittaudutaan piirijärjestön kautta tapahtumakutsussa mainittuun
viimeiseen
ilmoittautumispäivään
mennessä.
Paikat
tapahtumiin
täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä. Piirien ei ole mahdollista varata nimettömiä paikkoja.
Ilmoittautumisajan päätyttyä tehdyistä ilmoittautumisista peritään 10 eurolla korotettu
osanottomaksu muilta paitsi järjestävän piirijärjestön alueelta tulevilta osanottajilta.
Ilmoittautumisen yhteydessä on kerrottava mahdolliset ruokarajoitukset ja muut vastaavat asiat matkustaminen, majoitus, valokuvauksen kieltäminen - jotka vaativat erityisjärjestelyjä.
Lapsia valokuvataan liiton tapahtumissa. Valokuvia käytetään liiton
dokumentoinnissa, julkaisuissa ja muussa tiedottamisessa.

oman toiminnan

Osallistumisen peruminen
Mikäli ilmoittautuminen perutaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä, ei peruutusmaksua
peritä.
Mikäli ilmoittautuminen perutaan ilmoittautumisajan päätyttyä mutta viimeistään vuorokautta
ennen tapahtuman alkua, peritään peruutusmaksuna puolet (1/2) osallistumismaksusta.
Vuorokautta ennen tapahtumaa tai mikäli peruutusta ei ilmoiteta ennen tapahtuman alkua,
peritään poisjäämisestä täysi osanottomaksu. Mikäli peruutus tehdään sairastumisen tai vastaavan
onnettomuuden vuoksi, ei peruutusmaksua peritä sairauslomatodistuksen tai vastaavan
dokumentin esittämistä vastaan.
Kansainvälisillä leireillä ja tapahtumissa sekä tapahtumissa, joissa keskusliitto käyttää
ostopalveluita,
voidaan
noudattaa
järjestelyiden
edellyttämiä
osanottomaksujen
maksamisaikatauluja sekä ilmoittautumis- ja peruutusehtoja.

Osanottomaksut
Tapahtumien osanottomaksut vahvistaa liittohallitus. Osanottomaksut laskutetaan piirijärjestöiltä.
Mikäli osanottaja ei osallistu yhteismajoitukseen, vähennetään osanottomaksusta todelliset
majoituskulut. Yhteismajoituksesta poisjäämisestä on kerrottava ilmoittautumisen yhteydessä.
Alle 4-vuotiailta lapsilta ei peritä osanottomaksua liiton valtakunnallisissa lasten tapahtumissa.
Mikäli lapsi osallistuu vanhemman mukana aikuisten tapahtumiin, peritään lapsen osallistumisesta
aiheutuneet todelliset kustannukset.
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Matkustusohjeet ja matkakulujen korvaus
Suurempiin tapahtumiin matkustaminen järjestetään tilausajobusseilla, jotka kiertävät suurempien
osanottajapaikkakuntien kautta. Yhteiskuljetusten liitäntämatkat korvataan juna/bussitaksojen
mukaan. Liitäntämatkaksi katsotaan paikkakunnalta toiselle siirtyminen. Matkakustannukset
korvataan halvimman matkustustavan mukaisesti ellei yhteiskuljetusta ole järjestetty. Julkisten
kulkuneuvojen ryhmä- sekä muut alennukset on huomioitava matkan järjestelyissä. Korvauksen
oman auton käytöstä saa, mikäli se on taloudellisesti tai muista erityisistä syistä paras vaihtoehto.
Oman auton käytöstä on aina sovittava ilmoittautumisen yhteydessä keskusliiton toimiston
kanssa.

Matkakuluina korvataan




yleisten kulkuneuvojen mukaiset matkakulut koti- tai asuinpaikkakunnalta tapahtumaan ja
takaisin
oman auton kilometrikorvauksena 35 senttiä/km
kaikki muut matkakorvaukset maksetaan täysimääräisinä maksettuja kuitteja vastaan vain,
jos niistä on sovittu ilmoittautumisen yhteydessä keskusliiton toimiston kanssa

Matkalaskut on toimitettava keskusliittoon kahden kuukauden kuluessa tapahtuman
päättymisestä. Tämä sääntö koskee liiton omien tapahtumien lisäksi hallinnon kokouksia
(puheenjohtajisto, työryhmät, liittohallitus, edustajisto) sekä sellaisia muun kuin liiton järjestämiä
tapahtumia ja kokouksia, joista on syntynyt matkakuluja osallistujalle.
Henkilö, joka osallistuu keskusliiton edustajana ulkomailla pidettävään kokoukseen, on oikeutettu
25 euron päivärahaan jokaiselta ulkomaan matkan päivältä.

Ilmoittautumis- ja matkustusohjesäännöstä tiedottaminen
Ilmoittautumis- ja matkustusohjesääntö on saatavissa keskusliiton toimistosta sekä kaikista
piiritoimistoista. Lisäksi se julkaistaan aina vuoden alussa Kotkaviestissä ja ohjesääntö on
Intranetissa. Ilmoittautumis- ja matkustusohjesäännöstä tiedotetaan myös tiivistetysti jokaisen
tapahtuman osanottajakirjeessä.

