HOLLIHAAN LIIKUNTAHALLI
HÅLLHAGENS IDROTTSHALL

KOKKOLAN KAUPUNKI

HINNASTO - PRISLISTA
€/h

Sali
Kokkolalaiset harjoitusvuoro

1.1.2014 -

Salen
Karlebybor träningstur

juniorit

1/3 salia

juniorit

koko Sali

aikuiset

1/3 salia

aikuiset

koko Sali

6,40
19,20
12,00
34,50

Kokkolalaiset peli/liikuntatapahtuma

juniorer

1/3 sal

juniorer

hela salen

vuxna

1/3 sal

vuxna

hela salen

Karlebybor match/idrottsevenemang

juniorit

koko Sali

aikuiset

koko Sali

29,00
46,00

juniorer

hela salen

vuxna

hela salen

vuxna och juniorer

1/3 sal

vuxna och juniorer

hela salen

matchtur

hela salen

Vieraspaikkakuntalaiset

Utomstående

aikuiset ja juniorit

1/3 salia

aikuiset ja juniorit

koko Sali

pelivuoro

koko Sali

32,00
87,00
87,00

Muu kuin liikuntakäyttö

koko Sali

62,00

juhlat, konsertit, myyntiesittelyt, näyttelet, jne.

Katsomon ja ruokasalin käyttö sisältyy pelihintaan (edellyttää koulutetun vastuuhenkilön).
Keittiölaitteiden käytöstä voidaan periä erillistä vuokraa.
Hinnat ovat tuntihintoja sisältäen alv 10 % / muun kuin liikuntakäytön osalta alv 24 %
Juniorihinnoittelun edellytyksenä on, että vuoron kaikki käyttäjät ovat alle 18 vuotiaita,
lukuunottamatta vastuuhenkilöä/vastuuhenkilöitä (ohjaaja/valmentaja tms.)
Muut kuin liikuntatapahtumat hinnoitellaan erikseen tapauskohtaisesti.

Användning av läktaren och matsalen ingår i match-/evenemangspriset (förutsätter en för uppgiften utbildad person)
För användning av köksmaskinerna kan särskild hyra uppbäras.
Priserna är per timme och moms 10% ingår / Annan än idrottsanvändning moms 24%
Juniorprisernas förutsättning är att turens alla användare är under 18 år med undantag för
ansvarspersonen (-erna), dvs. instruktör/tränare.
Andra än idrottsevenemang prissätts skilt.

ISOKYLÄN MONITOIMITALO

KOKKOLAN KAUPUNKI
KARLEBY STAD

HINNASTO - PRISLISTA
Sali

€/h

Kokkolalaiset

Salen
Karlebybor

juniorit harjoitus

1/3 salia

juniorit turnaus/peli

koko Sali

aikuiset harjoitus

1/3 salia

aikuiset harjoitus

koko Sali

aikuiset turnaus/peli

koko Sali

5,50
26,00
11,50
27,00
41,00

Vieraspaikkakuntalaiset

träning juniorer

1/3 sal

match juniorer

hela salen

träning vuxna

1/3 sal

träning vuxna

hela salen

match vuxna

hela salen

Utomstående

aikuiset ja juniorit

1/3 salia

aikuiset ja juniorit

koko Sali

muu kuin liikuntakäyttö

1/3 salia

juhlat, konsertit, myyntiesittelyt, näyttelet, jne.

koko Sali

Koko sali 750 m 2 , 1/3 Sali 250 m 2

3.6.2015 -

17,00
50,00

vuxna och juniorer

1/3 sal

vuxna och juniorer

hela salen

28,00
60,00
Hela salen 750 m 2 , 1/3 sal 250 m 2

Mitat 34m*22m

Juniorihinnoittelun edellytyksenä on, että vuoron kaikki käyttäjät ovat alle 18 vuotiaita,
lukuunottamatta vastuuhenkilöä/vastuuhenkilöitä (ohjaaja/valmentaja tms.)
Juniorprisernas förutsättning är att turens alla användare är under 18 år med undantag för
ansvarspersonen (-erna), dvs. instruktör/tränare.
Hinnat ovat tuntihintoja / Hinnat sisältävät alv 10% / Muun kuin liikuntakäytön osalta alv 24%
Priserna är per timme / I priserna ingår moms 10% / Annan än idrottsanvändning moms 24%

HUOM!
Aikuisten pelitapahtuma 1/3 salia
20 eur/tunti

KÄLVIÄN VAPAA-AJANTALO
KELVIÅ FRITIDSHUS

KOKKOLAN KAUPUNKI

HINNASTO - PRISLISTA
Sali

€/h

Kokkolalaiset

1.1.2017 -

Salen
Karlebybor

juniorit harjoitus

1/3 salia

juniorit turnaus/peli

koko Sali

aikuiset harjoitus

1/3 salia

aikuiset harjoitus

koko Sali

aikuiset turnaus/peli

koko Sali

5,50
26,00
11,50
27,00
41,00

Vieraspaikkakuntalaiset

träning juniorer

1/3 sal

match juniorer

hela salen

träning vuxna

1/3 sal

träning vuxna

hela salen

match vuxna

hela salen

Utomstående

aikuiset ja juniorit

1/3 salia

aikuiset ja juniorit

koko Sali

muu kuin liikuntakäyttö

1/3 salia

juhlat, konsertit, myyntiesittelyt, näyttelet, jne.

koko Sali

17,00
50,00

Kuntosali
kertamaksu eläkeläinen, opiskelija, työtön
10 x kortti
10 x kortti eläkeläinen, opiskelija, työtön
3 kuukautta
3 kuukautta eläkeläinen, opiskelija, työtön
1/2 vuotta
1/2 vuotta eläkeläinen, opiskelija, työtön
vuosi

1/3 sal

vuxna och juniorer

hela salen

28,00
60,00

Koko sali 850 m2, 1/3 Sali 283 m2

kertamaksu aikuinen

vuxna och juniorer

Hela salen 850 m2, 1/3 sal 283 m2

€
3,50
2,50
30,00
20,00
46,00
35,00
77,00
54,00
130,00

Konditionsalen
per enskilt besök för vuxen
per enskilt besök för pensionär, studerande, arbetslös
10 x kort
10 x kort för pensionär, studerande, arbetslös
3 månad
3 månad för pensionär, studerande, arbetslös
1/2 år
1/2 år för pensionär, studerande, arbetslös
ett år
per enskilt besök för specialmotionskort

erityisliikuntakorttillla vuosi

2,00
35,00
70,00

Ryhmät

€/h

Grupper

seurat ja yhdistykset

20,00
40,00

föreningar och sammanslutningar

yritykset

erityisliikuntakorttillla kertamaksu
erityisliikuntakorttillla 1/2 vuotta

1/2 år för specialmotionskort
ett år för specialmotionskort

företag

Juoksusuora

€/h

Löpbana

Vakiovuoro

10,00

Regelbunden tur

Luokkatila

€/h

Klassrum

Kokouskäyttö
Myyntiesittelyt jne.

7,75
15,00

Kahvio/aulatila

€/h

kokosalin peli- ja turnausvarausten yhteydessä

0,00
15,00
30,00

myyntiesittelyt, tapahtumat, jne. aukioloaikoina
myyntiesittelyt, tapahtumat, jne. aukioloajan ulkopuolella

Juniorihinnoittelun edellytyksenä on, että vuoron kaikki käyttäjät ovat alle 18 vuotiaita, lukuunottamatta vastuuhenkilöä/vastuuhenkilöitä (ohjaaja/valmentaja tms.)
Juniorprisernas förutsättning är att turens alla användare är under 18 år med undantag för ansvarspersonen (-erna), dvs. instruktör/tränare.
Hinnat ovat tuntihintoja / Hinnat sisältävät alv 10% / Muun kuin liikuntakäytön osalta alv 24%
Priserna är per timme / I priserna ingår moms 10% / Annan än idrottsanvändning moms 24%

LOHTAJAN MAININKI
LOCHTEÅ IDROTTSHALL

KOKKOLAN KAUPUNKI

HINNASTO - PRISLISTA
Sali

€/h

Kokkolalaiset

1.1.2017 -

Salen
Karlebybor

juniorit harjoitus

1/3 salia

juniorit turnaus/peli

koko Sali

aikuiset harjoitus

1/3 salia

aikuiset harjoitus

koko Sali

aikuiset turnaus/peli

koko Sali

5,50
26,00
11,50
27,00
41,00

Vieraspaikkakuntalaiset

träning juniorer

1/3 sal

match juniorer

hela salen

träning vuxna

1/3 sal

träning vuxna

hela salen

match vuxna

hela salen

Utomstående

aikuiset ja juniorit

1/3 salia

aikuiset ja juniorit

koko Sali

muu kuin liikuntakäyttö

1/3 salia

juhlat, konsertit, myyntiesittelyt, näyttelet, jne.

koko Sali

17,00
50,00

Kuntosali
kertamaksu eläkeläinen, opiskelija, työtön
3 kuukautta
3 kuukautta eläkeläinen, opiskelija, työtön
1/2 vuotta
1/2 vuotta eläkeläinen, opiskelija, työtön
vuosi
vuosi vuotta eläkeläinen, opiskelija, työtön

1/3 sal

vuxna och juniorer

hela salen

28,00
60,00

Koko sali 854 m 2 , 1/3 Sali 284 m 2

kertamaksu aikuinen

vuxna och juniorer

Hela salen 854 m 2 , 1/3 sal 284 m 2

€
4,50
3,50
63,00
53,00
105,00
75,00
155,00
115,00

Konditionsalen
per enskilt besök för vuxen
per enskilt besök för pensionär, studerande, arbetslös
3 månad
3 månad för pensionär, studerande, arbetslös
1/2 år
1/2 år för pensionär, studerande, arbetslös
ett år
ett år år för pensionär, studerande, arbetslös

erityisliikuntakorttillla vuosi

2,00
35,00
70,00

Ryhmät

€/h

Grupper

seurat ja yhdistykset

föreningar och sammanslutningar

yritykset/yksityiset/jne.

20,00
40,00

Juoksusuora

€/h

Löpbana

Vakiovuoro

10,00

Regelbunden tur

erityisliikuntakorttillla kertamaksu
erityisliikuntakorttillla 1/2 vuotta

per enskilt besök för specialmotionskort
1/2 år för specialmotionskort
ett år för specialmotionskort

företag

(saliin varatuissa yleisurheiluharjoituksissa kuuluu hintaan)

Kahvio/aulatila

€/h

kokosalin peli- ja turnausvarausten yhteydessä

0,00
15,00
30,00

myyntiesittelyt, tapahtumat, jne. aukioloaikana
myyntiesittelyt, tapahtumat, jne. aukioloajan ulkopuolella

Juniorihinnoittelun edellytyksenä on, että vuoron kaikki käyttäjät ovat alle 18 vuotiaita,
lukuunottamatta vastuuhenkilöä/vastuuhenkilöitä (ohjaaja/valmentaja tms.)
Juniorprisernas förutsättning är att turens alla användare är under 18 år med undantag för
ansvarspersonen (-erna), dvs. instruktör/tränare.
Hinnat ovat tuntihintoja / Hinnat sisältävät alv 10% / Muun kuin liikuntakäytön osalta alv 24%
Priserna är per timme / I priserna ingår moms 10% / Annan än idrottsanvändning moms 24%

