LISA
Võru Vallavalitsuse 30.11.2021 korralduse nr 844 juurde
Väimela Tervisekeskuse hinnakiri alates 01.01.2022
(hinnad sisaldavad käibemaksu)
1. UJULA

1.1. ujumine (45 min)
E-R kella 10.00-15.00
1.2. soodus-ujumine (45 min, õpilased 7-18 a ja pensionärid)
E-R kella 10.00-15.00

Hind eurodes

4
3

1.3. ujumine ja saun E-R alates kella 15.00 (saunad alates kella 16.00st) ja L-P (ujumise kestus 45 min, tervisekeskuses viibimise aeg kuni 2
h)
1.3.1. pilet täiskasvanule
1.3.2. pilet pensionärile
1.3.3. pilet õpilasele
1.4. ujula pilet lastele ja nendega kaasas olevatele täiskasvanutele laste
sünnipäevadel

5,5
4,5
3,5
2,5

1.5. ujula 10 x pilet E-R kella 10.00-15.00
(ilma saunata, nimeline, kehtib 2 kuud)

35

1.6. ujula 10 x pilet soodus E-R kella 10.00-15.00
(ilma saunata, nimeline, kehtib 2 kuud)

25

1.7. ujula 10 x pilet koos saunaga E-R alates kella 15.00 ja L-P (ujula
lahtioleku ajal)

45

1.8. ujula 10 x pilet koos saunaga (soodus) E-R alates kella 15.00 ja
L-P (ujula lahtioleku ajal)

35

1.9. perepilet (kuni 2 täiskasvanut ja lapsed)

17

1.10. suure basseini kasutamine
1.10.1 koolidele (45 min)
1 rada
2 rada
3 rada
4 rada
1.10.2. teistele asutustele ja kollektiividele (45 min)
1 rada
2 rada
4 rada
1.11. lastebasseini kasutamine (45 min)
1.11.1. lastebassein koolidele (45 min)
1.11.2 lastebassein teistele asutustele ja kollektiividele (45 min)

20
34
51
65
37
64
99
20
37

1.12. ujumistreeningud
1.12.1. laste ujumisõpetus (tund)
1.12.2. täiskasvanute ujumistreening (tund)
1.12.3. laste ujumisõpetuse kuupilet
1.12.4. täiskasvanute ujumistreening 10 x pilet
1.13. vesiaeroobika treeningud
1.13.1. vesiaeroobika täiskasvanutele (tund)
1.13.2. vesiaeroobika soodus (tund)
1.13.3. vesiaeroobika 10 x pilet
1.13.4. vesiaeroobika 10 x pilet (soodus)
2. Lauatennis (1 tund ühele mängijale isiklike vahenditega)
3. Squash (1 tund ühele mängijale)
3.1. squash isiklike vahenditega
3.2. squash Väimela Tervisekeskusest laenutatud vahenditega
4. Jõusaal
4.1. Jõusaali broneering kollektiividele
4.1.1 jõusaali broneering koolidele
4.1.2 jõusaali broneering teistele asutustele ja kollektiividele
4.2.pilet täiskasvanule
4.3 sooduspilet
4.4. 10 x pilet
4.5 10 x sooduspilet
4.6 jõusaal ja ujula (1 korra pilet)
4.7. jõusaal ja ujula soodus (1 korra pilet)
4.8. 10 x pilet koos saunaga (sauna lahtioleku aegadel)
5. Saunad
5.1. saunapilet täiskasvanutele E-P
5.2. saunapilet pensionäridele ja puuetega inimestele E-P
5.3. saunapilet õpilasele E-P
5.4. väike peresaun 1 tund
5.5. suur peresaun 1 tund
5.6. ujumine õpilasele, kes kasutab samaaegselt ka peresauna
5.7. ujumine täiskasvanule, kes kasutab samaaegselt ka peresauna
5.8. aurusaun 1-6 inimest (väljaspool üldkasutatavat aega) 1 tund
5.9. rahvasaun ja ujula (laupäeviti vahemikus 14.00-st -20.00-ni, ühe
pileti eest ujumise kestus 45 min, tervisekeskuses viibimise aeg kuni 2
h)
5.9.1. pilet täiskasvanule
5.9.2. pilet pensionärile
5.9.3. pilet õpilasele
6. Pesemine päeval (dušš)
7. Aeroobikasaal
7.1. aeroobikasaali (spordisaali ) rent üritusteks (45 min)
7.2. aeroobikasaali (spordisaali ) rent üritusteks koolidele (45 min)
7.3. aeroobikasaali ja II korruse ruumide rent lapse sünnipäevaks (45
min)
8. Aeroobika treeningud
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5,5
7
25
55
7
5
55
40
3
3
5

9,5
11
3,5
2,5
30
20
6
5
45
3,5
3,0
2,5
8,5
12
2
2,5
15

5,5
4,5
3,5
2,5
15
11
10

8.1. aeroobika treening (1 tund)
8.2. aeroobika treening (1 tund) koos ujula ja saunaga
9. Iluteenused
9.1. solaarium (1 minut)
9.2. tervisekapsel (0,5 tundi)
10. staadion
10.1. täiskasvanute jalgpalli võistlusmäng
10.2. täiskasvanute jalgpalli võistlusmäng 1/2 väljakul
10.3. täiskasvanute treening
10.4. täiskasvanute treeningmäng 1/2 väljakul
10.5. noorte jalgpalli võistlusmäng
10.6. noorte jalgpalli võistlusmäng 1/2 väljakul
11. Sissenõutavad kompensatsioonid võtmete või inventari
(seadmete, vahendite jms) kaotamise ja lõhkumise korral
11.1. võtme kaotamine või luku ja/või võtme kõlbmatuks muutmine
11.2. inventari lõhkumine

6
9
0,45
7,5
70
50
45
35
50
35

15
5-100

SELGITUS:
Märge "sooduspilet" käesoleva hinnakirja loetelus
7-18 aastat, pensionäridele ja puuetega inimestele.

kehtib

õpilastele

vanuses

Sooduspileti(te) ostmisel (õpilasele, pensionärile) on teenindajal õigus
küsida soodustust andvat dokumenti
Koos täiskasvanuga, kes kasutab tervisekeskuse teenuseid (ja on ostnud
vastava pileti) on kahele väikelapsele 0-6 aastat (k.a.) tervisekeskuse
teenuste kasutamine tasuta (v.a. perepilet ja laste sünnipäevapeod).
Ülejäänud lastele (alates kolmandast kaasasolevast lapsest (vanuses 0-6
aastat), on pileti hinnaks sooduspileti hind.
Laste sünnipäevapidusid saab broneerida ainult laupäevaks.

Tervisekeskuse ruumide rent üritusteks
Basseini rent üritusteks
Staadioni rent üritusteks

hind kokkuleppel
hind kokkuleppel
hind kokkuleppel

3

