Hamina Bastionin hinnasto 2020
Isot, useamman tilan kokonaisuudet ja monipäiväiset tapahtumat hinnoitellaan erikseen.
Voittoa tuottamattomat haminalaiset yhteisöt, yhdistykset, järjestöt ja seurat ovat oikeutettuja 25% hinnan
alennukseen.
Vuokra sisältää sähkön, veden sekä perusvalaistuksen. Tarjoamme asiakkaillemme markkinointituen omissa
sosiaalisen median kanavissamme sekä nettisivuilla asiakkaan tuottamalla materiaalilla.
Hintoihin lisätään alv 24%.
Lisätietoja:

Bastionin tapahtumakoordinaattori Milja Meriläinen (31.9.2020 saakka)
p. 040 0587 715
milja.merilainen@hamina.fi

Tilat
Vasen päätyholvisto
- 4 holvistoa, voidaan jakaa kahdeksi identtiseksi tilaksi (yhden holviston pinta-ala noin 30 m²)
- 2 vesipistettä
- WiFi
- WC-tiloihin käynti ulkokautta
Sopiva esimerkiksi työpajatoimintaan, pieniin kokouksiin, suurissa tapahtumissa esiintyjien takatiloiksi.
Arkisin
Viikonloppuna

45€/ tunti
65€ / tunti

250€ / koko päivä
450€ / koko päivä

Kulmaholvisto
-

-

Yhtenäinen iso holvisto sekä yksi pienempi holvisto
yhteensä noin 80 m²
WiFi
WC- tiloihin käynti ulkokautta

Ei vesipistettä tilassa
Sopiva kokouksiin noin. 60 hengelle, työpajatoimintaan, juhlatilaksi, pienille musiikki- ja teatteriesityksille,
seminaari- ja luentotilaksi.
Arkisin
Viikonloppuna

45€ /tunti
65€ / tunti

250€ / koko päivä
450€ / koko päivä

Vasen pitkä holvisto
-

-

15 holvistoa (yhden holviston pinta-ala noin 30 m²)
vesipiste
Kalustettuja takahuonetiloja 5 kpl (sohva, nojatuolit 2 kpl, sohvapöytä, vaaterekki, pukeutumispeili,
jääkaappi, pitkä pöytä)
Tilassa yksi WC ja suihku sekä pukuhuone

WiFi
Sopiva suuremmillekin messuille ja myyjäisille, mutta muunneltavissa myös pienempiin tarpeisiin. Suurien
tapahtumien yhteydessä takahuonetilojen lisäksi käytettävissä esimerkiksi tuotanto- ja varastointitiloina.
Koko alueen vuokra:
Arkisin
Viikonloppuna
Pe - su

250€/ päivä
450€/ päivä
750€

Takahuonetilat sekä WC ja kylpyhuone:
Arkisin
Viikonloppuna
Pe- su

85€/ päivä
145€/ päivä
250€

Oikea holvisto (keskeltä ravintolalle nro 19-29)
- 9 holvistoa (yhden holviston pinta-ala noin 30 m²)
- vesipiste
- WiFi
- WC samassa tilassa

-

Käynti ravintolaan sisäkautta
- Tilassa kokouskalusteet
Sopiva kokouksille, messuille, myyjäisille, juhlatilaksi. On muunneltavissa moneen tarkoitukseen sopivaksi.
Koko alueen vuokra:
Arkisin
Viikonloppuna

45€ / tunti
65€ / tunti

250€ / koko päivä
450€ / koko päivä

Kokoustila 20-50 hengelle:
Arkisin
Viikonloppuna

25€ /tunti
45€ / tunti

125€ / koko päivä
250€ / koko päivä

Kenttä

-

-

hiekkakenttä jonka pinta-ala noin 10 000 m²
saniteettitilat kentän molemmissa päädyissä
parittomina vuosina 1 katsomo (n. 920 paikkaa), parillisina vuosina 2 katsomoa

Koko kenttä:
Arkisin
Viikonloppuisin
Koko viikonloppu

450€/ koko päivä
600€/ koko päivä
1200€

½ kenttä:
Arkisin
Viikonloppuisin
Koko viikonloppu

Kalusto
Lava
-

8 x 10 metriä (40 kpl 2 x 1 m paloja)
sis. reunakangas ja portaat
ei katettu, ei sisällä trusseja eikä ripustuksia
lavan jalat säädettävissä 60-100cm korkeuteen

Bastionin kentälle rakennettuna:
Rakennuspäivä: 450€
seuraavat päivät 85€ / päivä

Myyntimökki
- 4 m²
- sähköt
- kattovalaisin
Bastionissa tapahtuman yhteydessä (lipunmyynti, ruokamyynti jne.)

45€ / päivä

Pop up-teltta
- 3 x 3 metriä
- sis. seinät sekä telttapainot
Bastionissa tapahtuman yhteydessä:

50€ / päivä

Pöytä-penkki ryhmä
- pöydän pituus
- penkin pituus
Bastionissa tapahtuman yhteydessä

15€/kpl

225€/ koko päivä
300€/ koko päivä
600€/ koko päivä

Tapahtumapaketit toukokuu-syyskuu viikonloput
Hinnat tapahtumakauden touko-syyskuun viikonloppuina. Muina aikoina ja arkena kysy tarjous!

Yksipäiväinen tapahtuma 3000€ / Kaksipäiväinen tapahtuma 4500€
Sisältyy:
- markkinointituki Bastionin somekanavilla ja nettisivuilla (järjestäjä tuottaa materiaalin)
- tapahtuman lisäksi 1 rakennuspäivä ja 1 purkupäivä
- sähköt, vesi, perusvalaistus
- katsomo (parittomina vuosina 1 katsomo (n. 900 istumapaikkaa), parillisina vuosina 2 katsomoa)
- 1 pop up-teltta, 1 pöytä, 1-2 penkkiä, tapahtuma-alueella roska-astiat, sammuttimet
- kenttäalueen käyttö
- 5 kalustettua takahuonetta (jokaisessa sohva, 2 nojatuolia, jääkaappi, peili, vaaterekki)
- mellakka-aidat 250 m
- kiinteiden saniteettitilojen käyttö

Henkilökunta:

-

Bastionin henkilökunta (tapahtumakoordinaattori, tuottaja, tekninen tuottaja) paikalla ma-pe klo 8-18
tapahtuman aikana Bastionin henkilökunnasta paikalla tekninen tuottaja
rakennus- ja purkupäivänä Bastionin henkilökunnasta paikalla 1 henkilö
lisähenkilökunta hinnoitellaan erikseen 38€/ tunti +alv

