IDROTTSANLÄGGNINGARS HYROR OCH AVGIFTER FÖR BOKADE TIDER
FRÅN OCH MED 1.1.2013
BOLLHALLEN/IDROTTSHALLEN
(Ekenäs/Karis) > 800 m²
3/3 (hela salen)
2/3 (2/3 av hela salen)
1/3 (1/3 av hela salen)
1/2 (1/2 idrottshallen)

66,00 €/timme
44,00 €/timme
22,00 €/timme
33,00 €/timme

GYMNASTIKSAL I SKOLA
< 150 m² (Klinkbacka, Mustion, Raseborgsvägen 5)
151-400 m²
401-800 m² (EHS, KSH, KYK, Kiila)

11,00 €/timme
22,00 €/timme
44,00 €/timme

SIMHALLEN
en bana i stora bassängen
½ terapibassängen

18,70 €/timme
18,70 €/timme

KONSTGRÄSPLAN (gäller fr.o.m. 1.3.2014)
1-31.3
Hela plan, gäller förening med annan hemort än Raseborg
Hela plan, gäller förening med Raseborg som hemort (vuxna) *)
Hela plan, gäller förening med Raseborg som hemort (< 19 år) *)
1.4->
Hela plan, gäller förening med annan hemort än Raseborg
Hela plan, gäller förening med Raseborg som hemort
GRÄS-/IDROTTSPLANER
Centralidrottsplan (Karis)
Övriga
Cirkus/Stuntshow
Matchförberedelser *)

mvs 0%

40,00 €/timme
20,00 €/timme
10,00 €/timme
22,00 €/timme
11,00 €/timme
11,00 €/timme
5,50 €/timme
110 €/plan/dygn
8,80 €/match

Tävlingar *)

17,60 €/tävling

VINTERBAD årsavgift (gäller fr.o.m. 1.10.2019)

75,00 € (mvs 10%)

För idrottsföreningar med Raseborg som hemort gäller:
- grupper där samtliga utövare är under 19 år: avgiftsfritt, dvs idrottsförvaltningen betalar hela
hyran,
- övriga grupper: användaren betalar 50 % av hyran i ovannämnda förteckning och
idrottsförvaltningen betalar 50 % (dvs subventionerar 50 %)
I båda fallen skall verksamheten vara en del av föreningens egentliga verksamhet.
*) ej subventionering
I hyrorna ingår ej personalkostnader.
Intern hyra
Idrottsverksamhet
Övrig verksamhet

mvs 0 %
mvs 10 % / 24 %
mvs 24 %

LIIKUNTATILOJEN VUOKRAT JA MAKSUT VARATUISTA AJOISTA 1.1.2013
LÄHTIEN
PALLOILUHALLI/URHEILUHALLI
(Tammisaari/Karjaa)
3/3 (koko sali)
2/3 (2/3 koko salista)
1/3 (1/3 koko salista)
1/2 (1/2 urheiluhallista)

alv 0%
66,00 €/tunti
44,00 €/tunti
22,00 €/tunti
33,00 €/timme

KOULUN LIIKUNTASALI
< 150 m² (Klinkbacka, Mustion, Raaseporintie 5)
151-400 m²
401-800 m² (EHS, KSH, KYK, Kiila)

11,00 €/tunti
22,00 €/tunti
44,00 €/tunti

UIMAHALLI
yksi rata isossa altaassa
½ terapia-allas

18,70 €/tunti
18,70 €/tunti

TEKONURMIKENTTÄ (1.3.2014 lähtien)
1-31.3
Koko kenttä, koskee yhdistyksiä kotipaikkakuntana muu kuin Raasepori
Koko kenttä, koskee yhdistyksiä kotipaikkakuntana Raasepori (aikuiset) *)
Koko kenttä, koskee yhdistyksiä kotipaikkakuntana Raasepori (< 19 v.) *)
1.4->
Koko kenttä, koskee yhdistyksiä kotipaikkakuntana muu kuin Raasepori
Koko kenttä, koskee yhdistyksiä kotipaikkakuntana Raasepori
NURMI-/URHEILUKENTÄT
Keskusurheilukenttä (Karjaa)
Muut
Sirkus/Stuntshow
Otteluvalmistelut *)

40,00 €/tunti
20,00 €/tunti
10,00 €/tunti
22,00 €/tunti
11,00 €/tunti

11,00 €/tunti
5,50 €/tunti
110 €/kenttä/vuorokausi
8,80 €/ottelu

Kilpailut *)

17,60 €/kilpailu

AVANTOUINTI vuosimaksu (1.10.2019 lähtien)

75,00 € (alv 10%)

Liikuntaryhmille, joilla on kotipaikkakuntana Raasepori:
- ryhmät joissa jokainen osanottaja on alle 19 v: maksutonta, eli liikuntatoimi maksaa koko
vuokran,
- muut ryhmät: käyttäjä maksaa 50 % yllämainitun listan mukaisesta vuokrasta ja liikuntatoimi
maksaa 50 % (eli subventoi 50 %)
Molemmissa tapauksissa toiminnan tulee olla osa yhdistyksen varsinaisesta toiminnasta.
*) ei subventointia
Vuokriin ei sisälly henkilöstökustannuksia.
Sisäinen vuokra
Liikuntatoiminta
Muu toiminta

alv 0 %
alv 10 % / 24 %
alv 24 %

