
Rapla pneumohalli broneeringute hinnakiri 2022

TREENINGUD/TUNNID Talvehooajal - jaanuar-aprill, oktoober-detsember Hind

Hind Rapla 

maakonnas reg. 

ja tegutsev 

ühing. 

Täiskasvanud

Hind Rapla 

maakonnas reg. ja 

tegutsev ühing. 

Noored kuni 19.a. 

k.a Ühik

Treening 1/1 väljak 55 € 45 € 40 € tund

Treening 1/2 väljak 45 € 35 € 30 € tund

Treening 1/4 väljak 35 € 25 € 20 € tund

Kogu väljak 150 € 130 € 110 € mäng

1/4-1/2 väljak 90 € 75 € 60 € mäng

Turniir/laager kuni 5h päevas. 1/2-1/1 väljak 80 € tund

Turniir/laager rohkem kui 5h päevas. 1/2-1/1 väljak 60 € tund

Helitehnika kasutamine. Kõlarid, pult, paigaldus tund

Sündmuse salvestamine tehisintellekt kaameraga, kuni 4h kord

TREENINGUD/TUNNID Suvehooajal - mai-september Hind

Hind Rapla 

maakonnas reg. 

ja tegutsev 

ühing. 

Täiskasvanud

Hind Rapla 

maakonnas reg. ja 

tegutsev ühing. 

Noored kuni 19.a. 

k.a Ühik

Treening 1/1 väljak 40 € 35 € 30 € tund

Treening 1/2 väljak 30 € 25 € 20 € tund

Treening 1/4 väljak 25 € 20 € 15 € tund

1/1 väljak 130 € 110 € 80 € mäng

1/4-1/2 väljak 75 € 60 € 60 € mäng

Turniir/laager kuni 5h päevas. 1/2-1/1 väljak 60 € tund

Turniir/laager rohkem kui 5h päevas. 1/2-1/1 väljak 45 € tund

Helitehnika kasutamine - kõlarid, pult, paigaldus tund/mäng

Sündmuse salvestamine tehisintellekt kaameraga, kuni 4h kord

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%

SISEKORRAEESKIRI

Treeningute või tundide läbiviimine ilma treeneri või õpetaja kohalolekuta ei ole lubatud.

4. Üksiktreenija saab väljakut kasutada võistluste ja treeningute välisel ajal.

5. Väljakut kasutavad grupid, seltsingud peavad olema kooskõlastanud haldajaga väljaku kasutamise. 

6. Grupiks loetakse isikute kogu kus korraga kasutab väljaku ühte osa rohkem kui 6 (kuus) isikut.

VÄLJAKU KASUTAJA MEELESPEA:

Jalgpallihalli pääseb ainult selleks ettenähtud sissepääsudest

Avariiväljapääsude avamine on rangelt keelatud v.a. hädaolukorra korral

Jalgpalliväravate ja/või muu inventari lohistamine mööda väljakut on keelatud

Treeningvahendeid ja inventari on lubatud kasutada ainult määratud otstarbeks.

Treeningu lõppedes korrasta treeningpaigad ja aseta treeninginventar selleks ettenähtud kohtadele. 

Ära sega oma tegevusega või tegevusetusega teisi treeningust osavõtjaid.

Jalgpallihalli ei ole lubatud siseneda jalgratastega, rulluiskudega vm sarnaste vahenditega ning koerte vm koduloomadega.

Jalgpallihallis on keelatud viibida alkoholijoobes vm droogide mõju all.

Hoia puhtust ja korda!

Rapla naturaalmuruga staadioni hinnakiri (Rapla Kesklinna staadion)

TREENINGUD/TUNNID Kasutus periood mai-oktoober Hind

Hind Rapla 

maakonnas reg. 

ja tegutsev 

ühing. 

Täiskasvanud

Hind Rapla 

maakonnas reg. ja 

tegutsev ühing. 

Noored kuni 19.a. 

k.a Ühik

Treening 1/1 väljak 75 € tund

Treening 1/2 väljak 60 € tund

Treening 1/4 väljak 40 € tund

Kogu väljak 160 € mäng

1/4-1/2 väljak 100 € mäng

Turniir/laager kuni 5h päevas. 1/2-1/1 väljak 80 € tund

Turniir/laager rohkem kui 5h päevas. 1/2-1/1 väljak 60 € tund

Helitehnika kasutamine. Kõlarid, pult, paigaldus tund
Jooksurajad, kaugushüppekastid kokkuleppel

45 €

15 €

50 €

40 €

30 €

120 €

80 €

*Võistlusmängu hinnad sisaldavad kahte riietusruumi (sõltumata pesemise võimalusest), nurgalippe – soojenduse tegemiseks pääseb väljakule 15- 60 minutit enne kohtumise 

algust. Garderoobi pääseb 30-60 min enne kohtumise algust.

45 €

45 €

MÄNG, VÕISTLUS*, TURNIIR, LAAGER

60 €

**Pneumohalli ja murustaadioni hinnad ja kasutustingimused haridusasutustega kooskõlastatakse kokkuleppel

3. Treener või kehalise kasvatuse õpetaja peab väljakule saabuma esimesena ja lahkuma viimasena olles veendunud, et kõik treeningust (tunnist) osavõtjad on lahkunud.

Jalgpallihalli on keelatud kaasa võtta külm- ja tulirelvi (vm teistele ja endale ohtlikke esemeid), pürotehnilisi vahendeid, alkoholi, narkootilisi aineid, klaas- ja plekktaaras jooke, lipuvardaid.

15 €

1. Pneumohalli kasutamine toimub tunniplaani ja/või lepingute alusel. Võistluste, treeningute ja kehalise kasvatuse tundide läbiviimise tingimused kooskõlastatakse haldajaga.

2. Haldajal on õigus väljak vajaduse korral (võistluste eel, ilmastiku tõttu, remondiks jne) osaliselt või täielikult võistlusteks ja treeninguteks sulgeda.

25 €

25 €

MÄNG, VÕISTLUS*, TURNIIR, LAAGER

60 €

MÄNG, VÕISTLUS*, TURNIIR, LAAGER

60 €

15/30 €


