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SALON KAUPUNKI

Kulttuuripalvelut
Hakemuksessa annettuja tietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla
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Taustayhteisöt
Esim. seurakunnat, yhdistykset, keskusjärjestöt:
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Salon kaupungin tiloja

Yfsityiseltä taholta vuokrattuja tiloja
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Tuotetun kulttuuripalvelun määrä vuonna
2018
Pääsymaksulliset tilaisuudet

Pääsyma ksuttomat ti laisu udet
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_
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PANKKIYHTEYS
Pankki

IBAN tilinumero: FI

AVUSTUKSEN KÄYTTöfAnXOffUS lyhyt selostus avustuksen käyttötarkoituksesta ja kuvaus siitä,
miten toiminta palvelee salolaisia ja täällä vierailevia kulttuurin ystäviä.

TOIMINNAN RAHOITUS

Toteutuma
2018

TULOT

Arvio
toteutumasta
2019

Pääsylipputulot
Muu oma rahoitus
Salon kaupungin avustukset: toiminta-, kohde-,
vuokra- tms. avustus
Muu varainhanki nta : esim. Opetusministeriön,
Va rsi na is-Suomen ta idetoi mi ku n na n, seu ra ku ntien,
ESR:n, sponsoreiden ia taustayhteisöien tuet
Muut tulot

TULOT YHTEENSÄ
MENOT
Palkat ja palkkiot
Koulutus- ja kurssitoiminta
Toimistomenot
Vuokrat
Muut tuotantokustannu kset
Muut menot
MENOT YHTEENSÄ
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tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta liitteenä

n toimintasuunnitelma ja talousarvio liitteenä
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Yhdistyksen säännöt liitteenä

Hakemus lähetetään 29.3.20L9 klo 12.00 mennessä osoitteeseen avustukset2Olg@salo.fi. Hakemuksen voi myös
postittaa osoitteeseen Salon kaupunki, PL77,2470I SALO.

Paikka ja aika

Laatijan nimi ja puhelin

Tiedustelut: Kulttuurituottaja Jouko Kivirinta, iouko.kivirinta@salo.fi puh. (02) 778 4982

