
NAANTALIN KAUPUNKI OHJAAJAPALKKIOT 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 

YHDISTYS Nimi Laji/joukkue/ryhmä 

OHJAAJA Nimi 

Osoite 

Sähköpostiosoite Puhelin työhön Puhelin kotiin 

OHJAUKSESSA/VALMENNUKSESSA OLEVAT 

Nimi Syntymäaika Nimi Syntymäaika 

JOUKKUELAJIT Apuvalmentajan/ohjaajan nimi 

ALLEKIRJOITUS Pvm ja allekirjoitus 
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