Pirita Spordikeskuse filiaal Pirita Velodroom Rummu tee 3, Tallinn
LIUVÄLI
AVATUD IGA PÄEV 10.00 - 22.00
Uiskude väljaandmine ja pääs liuväljale kuni 20.45, KASSA SULETAKSE 20.45
Liuväli (42x42 m) asub Pirita jõe ääres
Liuvälja kassa ja uisulaenutus asuvad Pirita Tervisespordi Majas
Info telefon 600 8333
HINNAKIRI kehtib alates 11.08.2014
UISUTAMINE
Nimetus
Ühik
Hind EUR
LIUVÄLJA üksikkasutus
Kuni 1 tund
2,50
UISKUDE LAENUTUS
TÄISHIND
1 paar kuni 1 tund
4,00
SOODUSHIND
1 paar kuni 1 tund
2,50
Soodushind kehtib eelkooliealistele lastele ja soodustust tõendava dokumendi
esitamisel:
* õpilastel õpilaspilet
* üliõpilastel üliõpilaspilet
* pensionäridel pensionitunnistus
Uiskude ööpäevane laenutus
1 paar kuni 1 ööpäev
15,00
ÖÖPÄEVAST UISKUDE LAENUTUST alates 15.12.2020 AJUTISELT EI TOIMU!

Laenutuses on: iluuisud nr 24,5 – 42 ja hokiuisud nr 35 – 48
LAENUTUSE TINGIMUSED
 Väljaandmine 10.00 - 20.45
 Tasumine ettemaksuna sularahas või maksekaardiga
 Laenutatud uiskude eest on vaja jätta laenutusse tagatiseks isikut tõendav
pildiga kehtiv dokument või tagatisraha 50 € (uisupaari hind) sularahas jätmisel
 Ühe dokumendiga saab laenutada 1 (ühe) komplekti
 Eelkooliealistele lastele toimub laenutus lapsevanema dokumendi alusel
 Ööpäevane laenutus vormistatakse kirjaliku kohustusena isikut tõendava
dokumendi alusel vastavalt hinnakirjale ja tagatisraha 50 € (uisupaari hind)
sularahas jätmisel
Nimetus
Riietusruumi kapi ja duši kasutamine
Väärtesemete kapi kasutamine

Ühik
1 inimene 1 kord
1 inimene 1 kord

Hind EUR
2,00
1,00

Lasteaiad, koolid, spordikoolid ja spordiklubid
Lasteaedade ja koolide kehalise kasvatuse tundide ning spordikoolide ja -klubide
treeningtundide läbiviimiseks on vaja teha e-posti teel eelregistreerimine
velodroom@piritaspordikeskus.ee.
Samuti on vaja teha eelregistreerimine spordipäevade läbiviimiseks.
Nimetus
Liuvälja kasutamine lasteaedade ja koolide kehalise kasvatuse
tundide ning spordikoolide ja -klubide treeningtundide läbiviimiseks
iga lapse kohta
Uiskude laenutus vastavalt hinnakirjale.

Ühik
Kuni
1
tund

Hind
EUR
1,00

Kontaktisik: Pirita Velodroomi instruktor Marika Rell tel 623 2153, e-post
velodroom@piritaspordikeskus.ee.
Arvega (pangaülekandega) tasumise korral tuleb tuua Pirita Velodroomi instruktorile või
saata e-postiga tellimis-garantiikiri maksja juriidiliste andmete ja kontaktisiku
andmetega.

