Võru Vallavalitsuse 02.06.2020 korralduse nr 362 juurde

Väimela Tervisekeskuse hinnakiri alates 01. juuli 2020
(hinnad sisaldavad käibemaksu)

1. UJULA
1.1. ujumine (45 min)
kella 10.00-17.00
alates kella 17.00 ja L,P (laupäeviti rahvasauna kasutamata)
1.2. soodus-ujumine (45 min, õpilased 7-21 a ja pensionärid)
kella 10.00-17.00
alates kella 17.00 ja L,P (laupäeviti rahvasauna kasutamata)
1.3. ujula ja rahvasaun (laupäeviti vahemikus 15.00-st -21.00-ni, ühe pileti
eest 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
1.5. ujula 10 x pilet (nimeline, kehtib 2 kuud)
1.6. ujula 10 x pilet soodus (nimeline, kehtib 2 kuud)
1.7. perepilet (kuni 5 inimest)
1.8. suure basseini kasutamine
1.8.1 koolidele (45 min)
1 rada
2 rada
3 rada
4 rada
1.8.2. teistele asutustele ja kollektiividele (45 min)
1 rada
2 rada
4 rada
1.9. laste basseini kasutamine (45 min)
1.10. ujumistreeningud
1.10.1. laste ujumisõpetus (tund)
1.10.2. täiskasvanute ujumistreening (tund)
1.10.3. laste ujumisõpetuse kuupilet
1.10.4. täiskasvanute ujumistreening 10 x pilet
1.11. vesiaeroobika treeningud
1.11.1. vesiaeroobika täiskasvanutele (tund)
1.11.2. vesiaeroobika soodus (tund)
1.11.3. vesiaeroobika 10 x pilet
1.11.4. vesiaeroobika 10 x pilet (soodus)
2. Lauatennis (1 tund kahele mängijale isiklike vahenditega)
3. Squash (1 tund kahele mängijale)
3.1. squash isiklike vahenditega
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3.2. squash Väimela TK-st laenutatud vahenditega
4. Jõusaal
4.1.pilet täiskasvanule
4.2. sooduspilet
4.3. 10 x pilet
4.4 10 x sooduspilet
4.5 jõusaal ja ujula (1 korra pilet)
4.6. jõusaal ja ujula soodus (1 korra pilet)
4.7. 10 x pilet koos saunaga (sauna lahtioleku aegadel)
5. Saunad
5.1. saunapilet täiskasvanule E-P
5.2. saunapilet õpilasele E-P
5.3. väike peresaun 1 tund
5.4. suur peresaun 1 tund
5.5. ujumine õpilasele, kes kasutab samaaegselt ka peresauna
5.6 ujumine täiskasvanule, kes kasutab samaaegselt ka peresauna
5.7. aurusaun 1-6 inimest (väljaspool üldkasutatavat aega) 1 tund
5.8. rahvasaun ja ujula (laupäeviti vahemikus 15.00-st -21.00-ni, ühe pileti
eest ujumise kestus 45 min, tervisekeskuses viibimise aeg kuni 2 h)
5.8.1. pilet täiskasvanule
5.8.2. pilet pensionärile
5.8.3. pilet õpilasele
6. Pesemine päeval (dušš)
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7. Kuupilet (nimeline) Väimela TK külastamiseks. Kuupiletiga saab kuu
aja jooksul kasutada ujulat ja/või jõusaali individuaalseks treeninguks.
7.1. täispilet
7.2. sooduspilet
8. Aeroobikasaal
8.1. aeroobikasaali (spordisaali ) rent üritusteks (1 tund)
8.2. aeroobikasaali (spordisaali ) rent üritusteks koolidele (1 tund)
8.3. aeroobikasaali ja II korruse ruumide rent lapse sünnipäevaks (1 tund)
9. Aeroobika treeningud
9.1. aeroobika treening (1 tund)
9.2. aeroobika treening (1 tund) koos ujula ja saunaga
10. Iluteenused
10.1. solaarium (1 minut)
10.2. tervisekapsel (0,5 tundi)
11. staadion (hinnad alates 01.09.18)
11.1. täiskasvanute jalgpalli võistlusmäng
11.2. täiskasvanute jalgpalli võistlusmäng 1/2 väljakul
11.3. täiskasvanute treening
11.4. täiskavanute treeningmäng 1/2 väljakul
11.5. noorte jalgpalli võistlusmäng
11.6. noorte jalgpalli võistlusmäng 1/2 väljakul
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12. Sissenõutavad kompensatsioonid võtmete või inventari (seadmete,
vahendite jms) kaotamise ja lõhkumise eest
12.1. võtme kaotamine või luku ja/või võtme kõlbmatuks muutmine
12.2 inventari lõhkumine

15
5-100

SELGITUS:
Märge "sooduspilet" käesoleva hinnakirja loetelus kehtib õpilastele vanuses 7-21 a ja
pensionäridele
Sooduspileti(te) ostmisel (õpilasele, pensionärile) on teenindajal õigus küsida
soodustust andvat dokumenti
Koos täiskasvanuga, kes kasutab tervisekeskuse teenuseid (on ostnud vastava
pileti) on väikelapse 0-6 a (k.a) tervisekeskuse teenuste kasutamine tasuta (v.a.
laste sünnipäevapeod)
Kuupileti kasutajad võivad kasutada kuni 45 min ujumisaega iga külastuskorra
kohta.
Kuupileti kasutajad peavd arvestama Väimela Tervisekeskuse broneeringutega.
Tervisekeskuse ruumide rent üritusteks - hind kokkuleppel
Basseini rent üritusteks
- hind kokkuleppel
Staadioni rent üritusteks
- hind kokkuleppel
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