Tekla 10.3.2020 §48

UIMAHALLIN HINNASTO
Hinnat voimassa 1.8.2020 alkaen

UIMAHALLIMAKSUT sisältää kuntosalin

sis. Alv 10%

Aikuiset
Erityishinta (lapset 7-15v., eläkeläiset, varusmiehet, rauhanturvaajat,
opiskelijat, työttömät, erityishintaan oikeuttavat sairaudet)
Lapset alle 7-v.
("Huoltajan" (18-v. täyttänyt) seurassa)

SARJA
x10
44,90 €

kerta /hlö
5,60 €

3,60 €
maksutta

Aamu-uinti klo 6:00-8:00

29,20 €
-

3,60 €

Perhelippu
sis. Perheuinti 2 aikuista + 1-2 lasta (7 - 15 vuotta)
tai 1 aikuinen + 2-3 lasta (7 - 15 vuotta)

29,20 €

12,30 €

Janakkalalainen yli 70-vuotias
sis. Tervakosken uimahallin käytön aukioloaikana, Liinalammin
avantouintikauden sekä Turengin liikuntahallin käyttöoikeuden

-

55,10 €

-

-

-

-

sis. Alv 10%
KAUSI/KURSSI

Lasten uimakoulu
5 krt/uimakoulu
10krt / uimakoulu
Aikuisten uimakoulu
5 krt/uimakoulu
10krt / uimakoulu

25,25 €
50,50 €
51,60 €
103,20 €

Vesijumppa (avoin kunnan järjestämä)

uimahallimaksu

Kausiryhmät
Lasten uintikerho
Erityisliikuntaryhmä

TILAVUOKRAT

/krt

50,50 € /kausi (syksy/kevät) /ryhmä
30,00 € /kausi (syksy/kevät) /ryhmä

Tilattu uimaopetus/ muu ohjaus liikuntapalveluista
*lisäksi uimahallimaksu/osallistuja ja allasvarausmaksu

Ryhmä 1
2,00€/hlö /tunti

Ryhmä 2
4,00€/hlö /tunti

Ryhmä 1
7,5 €/tunti

Ryhmä 2
15,00 €/tunti

Varausmaksu
41,20€/h/ryhmä

Varausmaksu arkisin klo
11-14
20,60 €/h/ryhmä

sis. Alv 10%

Allasvarausmaksut aukioloaikana
Ratamaksu isoallas* (Varaus etukäteen)
*Uimahallin aukioloaikana ratamaksun lisäksi veloitetaan uimahallin
kertamaksu/hlö
Allasvarausmaksu ohjattuun toimintaan* ** (varaus etukäteen)
*Toiminta kurssimuotoista ja järjestäjä perii osallistumismaksun esim.
uimakoulusta tai vesiliikunnasta
**Allasvarausmaksun lisäksi peritään aukioloaikana osallistujilta uimahallin
kertamaksu/hlö.
Aukioloajan ulkopuoliset ryhmät
Allasosasto (koko osasto varataan aina, mikäli ei muita varauksia
allasosastolla)
ratavuoro/1 rata (jos useampi varaaja, jakaa altaan)

Ryhmä 1

Ryhmä 2

20,25 €/tunti
7,00 €/tunti

45,00 €/tunti
14,00€/tunti

Tilavuokra ohjattuun toimintaan* (aukioloajan ulkopuolella)
*Toiminta kurssimuotoista ja järjestäjä perii osallistumismaksun esim.
uimakoulusta tai vesiliikunnasta
Uimakoulu sisätäen saunojen lämmityksen
Vauvauinti (sis. pienen altaan veden ja isojen saunojen lämmitys)

42,30 €/tunti
50,00€/tunti

68,70 €/tunti
80,10 €/tunti

Kuntosali (varattavissa vain aukioloajan ulkopuolella)

15,20 €/tunti

33,75€/tunti
Varausmaksu 3.
alkavasta tunnista
eteenpäin

sis. Alv 24% Varausmaksu
Tilaussauna* **
*minimi varaus 2h
** lisäksi veloitetaan uimahallin kertamaksu/hlö

35,00 €/2h

17,50 €/h

23,00 €/2h

11,50€/h

Takkahuone + tilaussauna * **
*minimi varaus 2h
** lisäksi veloitetaan uimahallin kertamaksu/hlö

54,00 €/2h

27,00€/h

Ryhmä 1
Ryhmä 2

paikalliset järjestöt
liikelaitokset, yksityiset, vanajaveden opisto, ulkokuntalaiset, srk yms

Takkahuone *
*minimi varaus 2h

74,00 €
-

kerta /hlö kerta/hlö erityishinta
4,50 € 2,90 €
4,20 € 2,75 €

Ryhmäkoko 10-19 hlöä
Ryhmäkoko 20-29 hlöä

SARJA
x30
117,80 €

-

KAUSI/KURSSI
30,00 € /Kalenteri vuosi

Ryhmähinnasto (ennakkovarauksella)

UIMAKOULUT JA OHJAUSMAKSUT

SARJA
x20
82,50 €

