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Kankaanpään Suunnistajat ry / Pienimuotoiset sprinttisuunnistustapahtumat Kankaanpään
keskustan alueella 2019 - 2020
Luvan hakija/tapahtuman järjestäjä ja vastuuhenkilö:
Kankaanpään Suunnistajat ry (myöhemmin KanSu)
Tuomas Väinä
Tapahtuman ajankohta:
Vuosien 2019 - 2020 aikana
Tapahtuman nimi:
Sprinttisuunnistustapahtumat, kuntourheilutapahtumat, harjoitukset
Tapahtuman kuvaus:
KanSu hakee lupaa Kankaanpään kaupungin omistamien yleisten alueiden ja katualueiden käyttöön pienimuotoisia suunnistustapahtumia (kuntourheilutapahtumat, harjoitukset) varten.
KanSu asettaa alueelle rastikalustoa sekä mahdollisia muita kilpailun edellyttämiä rakenteita (esimerkiksi viitoituksia). Tapahtuman jälkeen ne kootaan pois. Suunnistajat liikkuvat alueella jalkaisin. Luvallisia kulkureittejä
ovat kesto- ja sorapintaiset alueet, nurmikot sekä metsämaa. Istutuksien
läpäiseminen on kiellettyä.
Asian käsittely:
1) Teknisen keskuksen johtajan sijainen myöntää hakijalle luvan Kankaanpään kaupungin omistamien yleisten alueiden ja katualueiden käyttöön hakemuksen karttaliitteen mukaisesti.
Muiden kaupungin omistamien alueiden ja tilojen käyttöoikeudesta tulee
sopia ao. palvelukeskuksen kanssa.
2) Alueiden käyttöoikeudesta ei peritä korvausta.
3) KanSu hankkii kustannuksellaan kaikki tapahtuman vaatimat viranomaisluvat ja tekee tarvittavat ilmoitukset (mm. poliisi, pelastusviranomainen, terveydensuojeluviranomainen) sekä hankkii muilta kiinteistöjen omistajilta/haltijoilta mahdollisesti tarvitsemiensa alueiden käyttöluvat.
4) KanSu sitoutuu noudattamaan voimassaolevia säädöksiä sekä viranomaisten määräyksiä ja ohjeita.
5) KanSu vastaa tapahtuman aikaisesta turvallisuudesta sekä kaikista tapahtuman käytännön järjestelyistä kuten liikenteenohjauksesta.
6) KanSu vastaa jätehuollosta ja alueen puhtaanapidosta tilaisuuksien aikana ja niiden päätyttyä. Alueet tulee siivota järjestäjän toimesta viipymättä
tapahtuman päätyttyä ja saattaa vastaavaan kuntoon kuin ne olivat ennen
tapahtumaa.
8) KanSu huolehtii riittävästä tiedottamisesta tapahtuma-alueen ympäristön kiinteistöjen omistajille/haltijoille, asukkaille ja yrityksille.
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9) KanSu on velvollinen korvaamaan toimistaan kaupungille tai kolmansille
osapuolille mahdollisesti aiheutuvat vahingot.
Kaupungin yhteyshenkilönä on Ilpo Möttönen 044-577 2624, ilpo.mottonen@kankaanpaa.fi.
Päätös:

Myönnän Kankaanpään Suunnistajat ry:lle luvan anottujen kaupungin katu- ja yleisten alueiden käyttöön vuosien 2019 - 2020 aikana järjestettäviä
pienimuotoisia sprinttisuunnistustapahtumia (kuntourheilutapahtumia) varten asian käsittelykohdassa annettujen ehtojen mukaisesti.
***Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu***
Teknisen keskuksen johtajan sijainen

Täytäntöönpano

Kankaanpään Suunnistajat ry
Tekninen keskus / Kuntatekniikka

Lisätietoja antaa

Jukka Tutti, 044-577 2623

Jukka Tutti
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Kunnallisasiat
Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen

Tekninen lautakunta, kirjaamo
Käyntiosoite: Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 KANKAANPÄÄ
Postiosoite: PL 36, 38701 KANKAANPÄÄ
Sähköposti:kirjaamo@kankaanpaa.fi
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun päätös on asetettu
yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Nähtäväksi asettaminen
Päätös on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti 26.8.2019
Tiedoksianto asianosaiselle
Asianosainen

Kankaanpään Suunnistajat ry
Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus

Kankaanpää 26.8.2019
Toimistosihteeri

Leila Liimu

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja tekijän on se allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Lisätietoja

Teknisen keskuksen johtajan sijainen Jukka Tutti, 044 577 2623

