HINNASTO
Päivitetty 9.8.2019

Ammatillinen peruskoulutus
Ruokailut
Kankaanpään opiskelijaravintola Kriikuna








aamiainen
lounas
kahvi
päivällinen

4,50 €
7,00 €
2,00 €
6,00 €

majoittuville opiskelijoille sisältyy maksuttomana aamiainen (ti‐to), lounas (ma‐to) ja päivällinen (ma‐to,
otetaan lounaalta mukaan), ulkopuolella asuville opiskelijoille kuuluu maksuttomana lounas (ma‐to)
päiväkahvi on kaikille maksullinen
laskutus suoritetaan puolivuosittain ruokailujen mukaan

Tampere


Ei ruokailuja, Wilmassa opiskelijoille ruokarahahakemus

Majoitus Kankaanpäässä





majoittuminen arkipäivisin opiston asuntolassa 2‐hh on maksutonta
1‐hh lisämaksu 30€/vko
viikonloppumajoittuminen 15 €/viikonloppu (sunnuntaina tuleminen maksuton)
laskutus suoritetaan puolivuosittain majoittumisen mukaan

Ammattitutkinnot, Erikoisammattitutkinnot ja Oppisopimusopiskelijat



hinnat samat kuin vierailijoilla
laskutus ruokailujen mukaan

Vapaa Sivistystyö





viikonloppumajoittuminen 15 €/viikonloppu (sunnuntaina tuleminen maksuton). Laskutus suoritetaan
2 kuukauden välein majoittumisen mukaan
Kesä‐kurssit:
kurssimaksu 210 €/kurssi (materiaalit laskutetaan erikseen),
koko ruokailu 80 € (aamupala, lounas, päiväkahvi ja päivällinen), puolihoito 40 € (lounas ja päiväkahvi),
majoitus 2‐3 hengen huoneessa 75 € /vko/hlö ja 1 hh 150 €/vko.
Asuntoauto‐ /vaunupaikka 30 €/vko (ei oikeuta asuntolapalveluiden käyttöön).
Kädentaitoviikonloput:
hinnat löytyvät kurssiesittelyn yhteydestä

Kurssit ym.
Ruokailut
aamiainen
lounas
kahvi
päivällinen




5,50 €
7,50 €
3,50 €
7,50 €

Majoitus
1 hh / omat liinavaatteet
1 hh / talon liinavaatteet
2 hh / omat liinavaatteet
2 hh / talon liinavaatteet

talon liinavaatteisiin sisältyy myös pyyhe
huoneen varaus vähintään viikkoa ennen koulutuksen alkamista

35 €/yö
40 €/yö
25 €/yö
30 €/yö

Vierailijat
Majoitus

Ruokailut
aamiainen
lounas
kahvi
päivällinen




5,50 €
7,50 €
3,50 €
7,50 €

1 hh / omat liinavaatteet
1 hh / talon liinavaatteet
2 hh / omat liinavaatteet
2 hh / talon liinavaatteet

40 €/yö
45 €/yö
60 €/yö
70 €/yö

maksu laskulla, ilmoita laskutustiedot varauksesi yhteyshenkilölle
talon liinavaatteisiin sisältyy myös pyyhe
huoneen varaus vähintään viikkoa ennen majoitusta

Tulostus Kankaanpäässä


monitoimilaitteille voi ostaa avainlevykkeelle tulostusrahaa opiston toimistosta (min 10 € /krt)
 mustavalkoiset
0,20 €/kpl
 värilliset
0,50 €/kpl
 kalvot
0,50 €/kpl
 käyttämättä jäänyttä tulostusrahaa ei palauteta
 opiskelijat saavat avainlevykkeelle opintojen alussa 20 € tulostusrahaa

MUUT MAKSUT








sähköisen avainlevykkeen kadottaminen tai palauttamatta jättäminen
40 €
vartijan kutsuminen oven avausta varten
40 €
toimistomaksu
30 €
avaimien kadottamisesta majoittuja on velvollinen korvaamaan
mahdollisesta uusimisesta aiheutuvat kustannukset
erheellisestä paloilmoituksesta laskutetaan aiheutuvat kustannukset
huoneen siivous min. 60 € tai aiheutuvien kustannusten mukaan
Maksuhuomautukset ja perinnän hoitaa Visma Duetto Oy ja niistä aiheutuvat maksut tulevat asiakkaan
maksettavaksi.

Mikäli säädöksissä tai niiden tulkinnassa tapahtuu muutoksia koulutuksen toteutusaikana, hintaan lisätään
arvonlisävero.
Osallistujat vastaavat itse valinnaisista opinnoista aiheutuvista kuluista sekä matka‐, majoitus‐ ja ruokailukuluista.

