Täiskasvanud

Antsla Kultuuri- ja Spordikeskus
Kooli tee 19, Antsla, 66403 Võrumaa

AVALDUS
Ees- ja perekonnanimi:...................................................................................................................

Sünniaeg:.............................................isikukood:Elukoht:............................................................
................................................................................
Kodune telefon:....................................................... mobiil:............................................................
E-post: ..............................................................................................................................................

Soovin osaleda Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse ...................................ringis 2016/2017 õ.a.
Osalen lisaks veel .................................................................................................. ringis/ringides.
(palun märgi kõik Antsla KSK ringid, milles osaled)

Ringis osaleja kohustub hoidma Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse vara ja täitma ringijuhi
poolt antud korraldusi ning kehtestatud reegleid.
Käesolevast õppeaastast toimub ringitasude arvestamine poole aasta kaupa. Arve väljastatakse
vastavalt Antsla Vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale (avalduse tagaküljel) 20. oktoobriks
esimese poolaasta kogusummale. Arvet saab tasuda ülekandega või

sularahas Antsla

Vallavalitsuse kassasse. Arvet võib tasuda ka kokkuleppel osade kaupa.
Palun täita avalduse kõik väljad ja tagastada ringi juhendajale!

.......................................
Kuupäev

...................................................................
Nimi ja allkiri

KORRALDUS

Antsla Vallavalitsus

Antsla

08. detsember 2016 nr 320

Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse ringidele
osalustasu hindade kehtestamine
Võttes aluseks „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” paragrahvi 30 lõike 3 ning
Antsla Kultuuri- ja spordikeskuse juhataja kt ettepaneku 01.12.2016. a Antsla Vallavalitsus
annab
korralduse:
1. Kehtestada alates 1. jaanuarist 2017. a Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse ringidele
osalustasud alljärgnevalt:
1.1. täiskasvanute spordiringid
eurot;
1.2. laste huvi- ja spordiringid
(ringitasu suurus kuus ei sõltu
ringides osalemise arvust st. ringitasu eest
saab osaleda mitmes ringis)
1.3. täiskasvanute huviringid (vokaalansamblid,
näitering, rahvatants, jne.)

- 1 kord nädalas - kuutasu 5 eurot;
- 2 või enam korda nädalas - kuutasu10

- kuutasu 5 eurot;
- nädalas 1 tund - kuutasu 3 eurot;
- nädalas 2 tundi - kuutasu 6 eurot;

1.4. eakate ring (laul, tants, kapell, koor)
(ringitasu suurus ei sõltu ringides osalemise arvust) - kuutasu 2 eurot;
1.5. kudumine telgedel

- kuutasu 5 eurot;

1.6. individuaaltunnid lastele
(laulustuudios, trummiring jne)

- tunnitasu 2 eurot tund.

2. Käesoleva korralduse peale võib Antsla Vallavalitsusele esitada vaide „Haldusmenetluse
seaduses“ sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise päevast või
päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
( Kalevi tn 1 Tartu 51010 ) „Halduskohtumenetluse seadustikus“ sätestatud korras 30 päeva
jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
3. Korraldus jõustub 01. jaanuaril 2017. a.

Merike Prätz
vallavanem

Tiina Vares
vallasekretär

