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KORRALDUS
09.01.2012 korraldus nr 8, jõust 01.02.2012

Turba Kooli spordihoone kasutamise korra
ja osutatavate teenuste hindade kehtestamine
Korraldus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 30 lõike 3 ja Nissi valla
põhimääruse punkti 21.2 alusel.
1. Kehtestada Turba Kooli spordihoone ruumide kasutamise kord ning ruumide kasutamise ja
osutatavate teenuste hinnad alljärgnevalt:
1.1 Spordisaali kasutamine koolipäevadel kuni 18.00:
1.1.1 Spordisaali kasutamise eesõigus on koolil õppetegevuse ja kooli poolt korraldatud
spordiringide tegevuse läbiviimiseks. Kooli poolt korraldatud tegevusest vabaks
jääval ajal võivad saali kasutada teised soovijad üksikpiletite alusel.
1.1.2 Üksikpileti hind on 1,30 eurot/h, hind sisaldab duširuumi kasutamise õigust.
1.1.3 Õpilastele on õpilaspileti esitamise spordisaali kasutamine tasuta.
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1.2 Spordisaali kasutamine koolipäevadel alates 18.00 ja mittekoolipäevadel:
1.2.1 Spordisaali kasutamise eesõigus on saali üürimäära alusel maksvatel kasutajatel ja
õpilaste gruppidel juhendaja juuresolekul. Üürimäära alusel maksvad kasutajad on
seejuures kohustatud tasuma vastavalt tellitud (reserveeritud) ajale, sõltumata
sellest, kas kasutaja ka tegelikult saali kasutas.
1.2.2 Spordisaali üürimäärad koolipäevadel alates 18.00 ja mittekoolipäevadel alates
14.00:
1.2.2.1 täissaal 8,80 eurot/h;
1.2.2.2 pool saali 4,40 eurot/h.
1.2.3 Spordisaali üürimäärad mittekoolipäevadel 10.00–14.00:
1.2.3.1 täissaal
6,20 eurot/h;
1.2.3.2 pool saali 3,10 eurot/h.
1.2.4 Hinnad sisaldavad duširuumi kasutamise õigust.
1.2.5 Üürimäära alusel maksvatest kasutajatest vabaks jääval ajal võivad saali kasutada
teised soovijad üksikpileti alusel.
1.2.6 Alla 7aastastele lastele, puuetega inimestele ja õpilastele juhendaja juuresolekul
(huvialaringid, mittetulundusühingute treeninggrupid jms) on spordisaali
kasutamine tasuta.
1.3 Spordisaali kasutamise eesõigus turniiride, võistluste, sõpruskohtumiste korraldamiseks.
1.3.1 Mittekoolipäevadel on kõigi teiste kasutajatega võrreldes eesõigustatud spordisaali
kasutamine turniiride, võistluste, sõpruskohtumiste korraldamiseks tingimusel, et
korraldaja reserveerib saali vähemalt 2 nädalat enne ürituse toimumise aega.
Muudel juhtudel võib ürituse korraldada ainult kokkuleppel saali reserveerinud
kasutajatega.
1.3.2 Korraldaja on kohustatud tasuma vastavalt tellitud (reserveeritud) ajale.
1.3.3 Üürimäär turniiride, võistluste, sõpruskohtumiste korraldamisel on 8,80 eurot/h.
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1.3.4 Alla 7aastaste laste ja õpilaste
turniiride,
võistluste
sõpruskohtumiste korraldamiseks on spordisaali kasutamine tasuta.
1.3.5 Hind sisaldab duširuumi kasutamise õigust kogu ürituse vältel.
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1.4 Jõusaali kasutamise tunnihinnad:
1.4.1 1 korra pilet

kell 10.00–16.00
1,00 euro/h

kell 16.00–22.00
1,30 eurot/h
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1.4.2 10 korra pilet
8,00 eurot
11,00 eurot
1.4.3 kuupilet
20,00 eurot
25,00 eurot
1.4.4 Jõusaali piletit müüakse õpilastele eraldi alates 16. eluaastast.
1.4.5 Jõusaali üksikpileti ostmisel rakendatakse hinnasoodustust 50% alla 18aastastele
lastele, õpilastele, üliõpilastele, pensionäridele ja ühe pere liikmetele.
1.4.6 Alla 7aastastele lastele, puuetega inimestele ja õpilastele juhendaja juuresolekul
(huvialaringid, mittetulundusühingute treeninggrupid jms) on jõusaali kasutamine
tasuta.
1.5 Tervisetoa üürimäärad ja kasutamise kord:
1.5.1 perepilet 8 eurot/h;
1.5.2 grupp (kuni 4 täiskasvanut, kaks last võrdub ühe täiskasvanuga) 15 eurot/h;
1.5.3 grupp (5 ja rohkem täiskasvanut) 25 eurot/h;
1.5.4 tervisetuba ei saa üürida alaealistele;
1.5.5 tervisetuba on võimalik üürida neljapäevast pühapäevani.
1.6 Sauna hinnad ja kasutamise kord:
1.6.1 avatud laupäeval 12.00–21.00;
[Muudetud – 16.01.2012 korraldus nr 15, jõust 01.02.2012]

1.6.2 üksikpilet täiskasvanule 2,00 eurot ja alla 18aastasele lapsele 1 euro;
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1.6.3 ettetellimisel võimalus kasutada sauna pärast treeningut, üürimäär 8 eurot.
1.7 Spordihoone administraatoril on soodustuse andmisel õigus nõuda soodustuse saamise
õigust tõendavate dokumentide esitamist.
1.8 Turba Kooli direktor kutsub vähemalt kaks korda aastas, augustis ning detsembris, kokku
spordihoonet kasutavate mittetulundusühingute ja seltsingute juhtide ning
treeninggruppide juhendajate koosoleku. Koosolekul räägitakse läbi ja lepitakse kokku
spordihoone kasutamise ajagraafik ning tehakse vajadusel ettepanekuid spordihoone
kasutamise korra muutmiseks.
2. [Käesolevast tekstist välja jäetud].
3. [Käesolevast tekstist välja jäetud].
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