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RIL-Seniorit      12.9.07 
 
 
NIMILAPPUJEN KÄYTTÖ JA MATKOJEN ym. TILAISUUKSIEN 
OSANOTTOPERUUTUKSET 
 
 
1. NIMILAPPUJEN KÄYTTÖ 
 
1.1. Rintamerkkiin kiinnitettyjä nimilappuja käyttävät seniorit ja seniorat seniorien järjestämissä 
tilaisuuksissa  lukuunottamatta teattereita, oopperoita, näyttelyitä ja niihin verrattavia tilaisuuksia. 
Nimilaput jaetaan ilmaiseksi ensimmäisen kerran senioritilaisuuteen osallistuville. Osanottaja, joka 
kadottaa nimilappunsa tai unohtaa ottaa sen mukaansa maksaa 5 euroa sakkoa/unohdus. Kadotetun 
tilalle annetaan uusi. Nimilappusakko peritään vain senioreilta. 
 
1.2. Ulkomaanmatkoille nimilaput otetaan mukaan. Niitä käytetään matkanjohtajan nimeämissä 
tilaisuuksissa, ainakin aluksi. 
 
2. MATKOJEN ym. TILAISUUKSIEN PERUUTUKSET 
 
2.1. ULKOMAISET MATKAT 
 
Matkaan osallistuja joutuu maksamaan peruuttamansa matkan ao. matkatoimiston sääntöjen mukai-
sesti, joko osittain tai kokonaan peruutuksen ajankohdasta riippuen, ellei jonotuslistalta tai muuten 
saada toista henkilöä tilalle. Kuitenkin osanottajan nimen muutos voi aiheuttaa peruuttajalle lisäkus-
tannuksia. Matkalle tulisi ottaa matkavakuutus mahdollisten korvausten saamiseksi ao. ehtojen mu-
kaisesti. 

 
2.2. KOTIMAISET MATKAT ym. TILAISUUDET 
 
- Jos osanottaja ei ollenkaan peruuta osallistumistaan, niin hän joutuu maksamaan koko retken tms. 
tilaisuuden hinnan. 
 
- Jos peruuttaa osallistumisensa määräajan jälkeen ja jonotuslistalta tai muuten ei saada toista henki-
löä peruuttaneen tilalle, niin peruutuskorvaus on korkeintaan tilaisuuden kokonaishinta/osanottaja, 
kuitenkin vähintään 10 euroa. Korvaus kattaa kiinteällä kokonaishinnalla maksettavia kustannuksia, 
kuten bussimatkat, esittelijöiden korvaukset, ateriakustannukset sekä teatteri ym. liput, samoin kuin 
peruutuksen aiheuttamia järjestelykuluja.  
 
- Seniorikuulumisissa mainittuun määräaikaan maksamatta jättäminen ei riitä peruutukseksi 
  
3.MATKOJEN MAKSAMINEN  
   
3.1 KOTIMAISET MATKAT   
 Maksetaan RIL  Seniorien tilille 
 
3.2 ULKOMAISET MATKAT 
- RIL-Seniorit ei toimi matkatoimistona. Ulkomaiset matkat valmistellaan johtoryhmän hankepää-
töksellä. Tehtävän saanut matkanjohtaja ottaa yhteyden matkatoimistoihin ja pyytää esityksiä ja 
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alustavia tarjouksia. Ilmoitetaan Seniorikuulumisissa hankkeesta ja pyydetään matkasta kiinnostu-
neita ilmoittautumaan RILiin nimetylle Senioreiden asioita hoitavalle henkilölle.. 
- Matkasta kiinnostuneiden alustavan lukumäärän selvittyä johtoryhmä päättää matkajärjestelyjen 
jatkamisesta. Positiivisen päätöksen jälkeen päätetään matka suunnitelma ja pyydetään matkatoi-
mistoilta sitovat tarjoukset. Matkasta kiinnostuneille voidaan järjestää matkan esittely- ja neuvotte-
lutilaisuus. 
- Hyväksytään matkasuunnitelma ja matkan hinta. Ilmoitetaan tiedot  kiinnostuneille, jonka jälkeen 
matkaan lähtijät ilmoittautuvat RIL-Senioreille RILin toimistoon maksamalla matkan ennakkomak-
sun. Ennakkomaksun suuruuden päättää RIL-Seniorien johtoryhmä kutakin matkaa varten erikseen. 
- RIL-Seniorit ilmoittaa valitulle matkatoimistolle matkaan lähtijöiden tiedot. Tämän jälkeen mat-
kaan ilmoittautuneet asioivat ainoastaan matkatoimiston kanssa matkatoimiston asettamien ehtojen 
mukaisesti. Kukin matkalle osallistuva maksaa itse henkilökohtaisesti matkatoimistolta saamansa 
laskun. Peruutetusta matkasta matkatoimisto palauttaa matkatoimistolle maksetun määrän peruu-
tusehtojensa mukaisesti. 
- Matkojen peruuttaminen ilmoitetaan RILin toimistoon matkaa hoitavalle henkilölle. RIL-
Seniorien osuutta  ennakkomaksusta ei palauteta. 
 
4. Matkojen osanottajien nimet 
Ovat  RIL-Seniorien piirissä  julkisia. Ilmoittautumisen yhteydessä erikseen pyydettäessä osanotta-
jan nimi pidetään salassa.  


