ORIVEDEN LIIKUNTAHALLIN PÄÄSYMAKSUT
alkaen 3.8.2020 (sis. alv 10 %)

AIKUISET
Kertamaksu
12 kerran sarjakortti
Vuosikortti (kuntosali ja muut tilat)
Vuosikortti (muut tilat)
6 kk:n kortti (kuntosali ja muut tilat)
6 kk:n kortti (muut tilat)
3 kk:n kortti (kuntosali ja muut tilat)
3 kk:n kortti (muut tilat)
Jumppa (1 krt.)

7,00 €
60,00 €
200,00 €
150,00 €
120,00 €
80,00 €
70,00 €
50,00 €
8,50 €

ELÄKELÄISET, OPISKELIJAT, TYÖTTÖMÄT, VARUSMIEHET
sekä ei orivesiläiset lapset ja nuoret 4-17v
Kertamaksu
12 kerran sarjakortti
Vuosikortti (kuntosali ja muut tilat)
Vuosikortti (muut tilat)
6 kk:n kortti (kuntosali ja muut tilat)
6 kk:n kortti (muut tilat)
3 kk:n kortti (kuntosali ja muut tilat)
3 kk:n kortti (muut tilat)
Jumppa (1 krt.)

3,50 €
30,00 €
120,00 €
75,00 €
65,00 €
38,00 €
35,00 €
25,00 €
5,00 €

* Kaikki sarja- ja vuosikortit ovat voimassa (1) vuoden ostopäivästä lukien. Kortit
ovat henkilökohtaisia.
* Korteilla ei ole siirto-, vaihto- eikä palautusoikeutta.
* Emme hyvitä vanhentunutta korttia.
* Sarja- ja vuosikorttien panttimaksu on 5,00 €.
* Kortin viimeisen voimassaolopäivän näet kuitista tai voit tarkistaa sen kassalta.
* Maksu on suoritettava hallin valvomoon ensimmäisellä käyntikerralla.
* Vuosimaksu ei koske alle 18- vuotiaita orivesiläisiä.
* Alle 18-vuotiaille orivesiläisille liikuntahallin käyttö on maksutonta.
* Alle 18- ja yli 65-vuotiaille toimintaa järjestäviltä yhdistyksiltä ei peritä maksua eikä
tilavuokraa mikäli käytössä on omaohjaaja.

SENIORIKORTTI (rajaton käyttö)
Vuosikortti
120,00 €
6 kk
60,00 €
Kortti on tarkoitettu ostovuonna 65 täyttäneille ja sitä vanhemmille. Kortti on
henkilökohtainen ja sitä voi käyttää omatoimiseen liikkumiseen liikunta- ja/ tai uimahallissa.
Korttia ei voi käyttää ohjattuihin ryhmiin! Voimassa vuoden ostopäivästä.

TILAISUUDET
Messut, näyttelyt, tapahtumat
(sis. alkuvalmistelut ja loppusiivouksen) ma-la klo 18 saakka
Messut, näyttelyt, tapahtumat
(sis. alkuvalmistelut ja loppusiivouksen) la klo 18-sunnuntai
Liigaottelut
Turnaukset enintään

50,00 €/h
80,00 €/h
100,00 €/ottelu
max. 6h 100 €,
seur.tunnit 25€/h

MUUT MAKSUT (sis. alv 10 %)
Orivesiläiset yhdistykset
Kahvio
10,00 €/kerta
Muut yhdistykset / tunti
Liikuntasali
Liikuntasali
Liikuntasali
Kahvio
Kokoustila
Monitoimitila
Squash
Liikuntasali
Liikuntasali
Liikuntasali
Kuntosali
Kokoustila
Monitoimitila
Squash

15,00 €/ yksi lohko
20,00 €/ kaksi lohkoa
35,00 €/ koko sali
25,00 €
10,00 € /kerta (max3h)
20,00 €
25,00 € Yritystoiminta / tunti
30,00 €/ yksi lohko
40,00 €/ kaksi lohkoa
50,00 €/ koko sali
50,00 €
30,00 €/ kerta (max3h)
50,00 €
30,00 €

VÄLINEVUOKRA (sis. 24 % alv)
Ryhmäliikuntavälineiden vuokraus
15,00 €/ kerta
(sis. erillisessä varastossa säilytettävät ryhmäliikuntavälineet)
LIIKUNNANOHJAUS (sis. alv 24%)
Ryhmäkoko max 15hlö, suuremmat ryhmät sovittava erikseen
30 min
45 min
60 min

40,00€
50,00€
60,00€

Tiedustelut ohjauksesta vastaava liikunnanohjaaja p. 0401339210.
Hintaan sisältyy sisäänpääsymaksu.
Mikäli liikuntahallissa tai sen osassa järjestetään sellainen tapahtuma tai tilaisuus, joka
luvanmyöntäjän mukaan edellyttää erityissiivousta, erityisjärjestelyitä, laitteiden, välineiden
tai tarvikkeiden uusimista tai muuta normaalikäytöstä poikkeavaa menettelyä, peritään
tästä luvansaajalta käyttömaksun lisäksi todelliset kustannukset.

