UIMAHALLI
SISÄÄNPÄÄSYMAKSUT

Hintoihin sisältyy kuntosalin käyttö
(alaikäraja 15 v., aikuisen kanssa
13 v.)
Aikuinen
Lapsi 6-16 v.
Alle 6 v. vanhempien mukana (ei
koske ryhmiä)

Hinta euroina
6,50
3
maksuton

Perhelippu (sis. aikuisen ja
sisaralennus -50 %)
Kotihoidontuella oleva aikuinen

3,50

Opiskelija, opiskelijakortilla

3,50

Eläkeläinen, eläkeläiskortilla

3,50

Varusmies tai siviilipalvelumies,
kortilla
Sotaveteraanit,
rintamamiestunnuksella
Vaikeavammaisen tai
liikuntaesteisen saattaja
Salon kaupungin koulut ja
päiväkodit (kaikki ohjaajat ja
avustajat maksutta)
Työttömät

SARJAKORTIT

3,50
maksuton
maksuton
3 – alv 10%
3,50
Hinta euroina

Sarjakortit ovat voimassa 2 vuotta osto päivästä tai siihen
asti, kunnes lapsen ikäraja ylittyy. Opiskelijoiden,
työttömien ja kodinhoidontuella olevat sarjakortit ovat
voimassa 1 vuoden.
Älykortti (lunastetaan
6
ensimmäisellä ostokerralla)
Aikuinen, 5 kpl

32,50

Aikuinen, 10 kpl

60,50

Aikuinen 25 kpl

140

lapsi 5 kpl
Opiskelija, eläkeläinen 5 kpl

15
17,50

Lapsi 10 kpl

28

Lapsi 25 kpl

65

Opiskelija, eläkeläinen, 10 kpl

32,50

Opiskelija, eläkeläinen, 25 kpl
75
Työttömät ja kodinhoidontuella
32,50
olevat 10 kpl
Alennettujen ryhmien on todistettava oikeus
alennukseen aina pyydettäessä.

VUOSIKORTIT
Älykortti (lunastetaan
ensimmäisellä ostokerralla)

Hinta euroina
6

Aikuisten vuosikortti, voimassa 1v.
osto päivästä. Sisältää yhden
valinnaisen kuntosalin
vuosimaksun.
Eläkeläisten uinti-kuntosalikortti,
6kk
Eläkeläisten uinti-kuntosalikortti
Virkisty Virtaa -kortti, 6kk
Lasten 6-16 v. vuosikortti,
voimassa 1 v. osto päivästä
Ammattilaiskortti yrityksille
(voimassa arkisin klo 8-17, (ke
12-17) )
Opiskelijan vuosikortti sisältää
yhden valinnaisen kuntosalin
vuosimaksun. Opiskelijan
vuosikortti myydään lukuvuoden
alkaessa syksyisin ja se myydään
lukuvuodeksi kerrallaan elokuun
loppuun asti. Ostajan täytyy
esittää voimassa oleva
opiskelijakortti ko. lukuvuoden
osalta.

MUUT MAKSUT

450
30
55
30

200

225

Hinta euroina

Uimapuvun vuokra

2,5

Pyyheliinan vuokra

2,5

Suojatossut / pari

0,4

Kertakäyttöpefletit / kappale

0,4

Kadonnut tai rikottu avainkortti

6

Kadonnut avain

9

TILAVARAUKSET,
LIIKUNTAKÄYTTÖ

vesiurheiluseurat
alle 19 v.

Lasten allas, 1/2 allas

maksuton

Hyppyallas, kilpa-allas

maksuton

Terapia-allas tai muu
vesivoimistelualue

maksuton

1 radan (25 m) vuokra

maksuton

Liikuntasali 130 m2, ilman uintia
Kilpailut ja ottelut

MUU KUIN
LIIKUNTAKÄYTTÖ
Yläkerran liikuntasali luentotilana

vesiurheiluseurat
yli 19 v.
hinta/tunti

muut
hinta/tunti
15 + pääsymaksut

maksuton (salolaiset
yhdistykset alle 19v.)

10 + pääsymaksut
(ei vesiliikuntaseura)
10 vesiliikuntaseura
7 + pääsymaksut
(ei vesiliikuntaseura)
7 vesiliikuntaseura
3 + pääsymaksut
(ei vesiliikuntaseura)
3 vesiliikuntaseura
5 (salolaiset yhdistykset
yli 19v.)

maksuton

10 / iso allas

100 / iso allas

yhdistykset
alle 19 v.

yhdistykset
yli 19 v.
hinta/tunti

muut
hinta/tunti

maksuton

25

25

100 + pääsymaksut
25 + pääsymaksut
15 + pääsymaksut
15

