Vantaan kaupunki
Liikunnan palvelualue
1.9.2021

UIMAHALLIT
Kaikista sarja- ja vuosikorteista, myös maksuttomista, veloitetaan viiden (5) euron korttimaksu. Korttimaksu lisätään sarja- ja
vuosikortin hintaan. Maksua ei peritä, mikäli asiakkaalla on kortti entuudestaan. Korttimaksua ei palauteta, vaan asiakas
lunastaa kortin omaksi. Kadonneella kortilla ollut arvo voidaan ladata uudelleen kortille, mikäli asiakkaalla on kuitti tallella.
Uusi kortti kadonneen tilalle maksaa viisi (5) euroa. Sarjakortit ovat voimassa yhden (1) vuoden kortin latauspäivästä.
Eläkeläisten ja työttömien maksut oikeuttavat uimahallin käyttöön arkisin maanantaista perjantaihin ennen kello 16:ta ja
viikonloppuisin aukioloaikoina. Sporttikortti 70+ oikeuttaa uimahallin käyttöön arkisin maanantaista perjantaihin ennen kello
16:ta.
Liikkuva opiskelu -etuus oikeuttaa uimahallin käyttöön arkisin maanantaista perjantaihin ennen klo 16:ta ja Korson uimahallin
aukioloaikoina 1.7.2021–30.6.2022.
Alennukseen / maksuttomuuteen oikeuttava peruste on esitettävä kassalla. Alennusperusteet on esitelty sivuilla 25-26.
Alennusryhmät: eläkeläiset, lapset 7–17-vuotiaat, opiskelijat, varusmiehet, työttömät, kaupungin työntekijät,
erityisuimakortin* myöntämisperusteet täyttävät, kuntoutustuella olevat, uinnin lisenssiurheilijat
Maksuton käyttö: alle 7-vuotiaat lapset, vantaalaiset toisen asteen opiskelijat, Varian, Mercurian ja vantaalaisten lukioiden
toisen asteen opiskelijat 1.7.2021–30.6.2022, 70 vuotta täyttäneet vantaalaiset (= Sporttikortti 70+ asiakkaat), sotiemme
veteraanit, vantaalaiset omaishoitajat, EU:n vammaiskortin A-tunnuksen omaavan henkilön avustaja avustettavan mukana,
erityisuimakortin* / Sporttikortin haltijan avustaja avustettavan mukana (mikäli kortin haltijalle on myönnetty oikeus
avustajaan)
Liikuntaseteleillä tai muilla vastaavilla maksutavoilla voi maksaa ainoastaan aikuisten normaalihintaisia tuotteita. Vuosikortit
ovat alennushintaisia tuotteita, joten niitä ei voi maksaa liikuntaseteleillä tai vastaavilla maksuvälineillä. Vuosikorttien
maksuja ei palauteta eikä uimahallien vuosisulkemisista johtuvia käyttökatkoja hyvitetä.
Alennushintaiset sarjakortit, vuosikortit sekä liikuntaseteleillä tai vastaavilla maksutavoilla maksetut tuotteet ovat
henkilökohtaisia.
Uimahallin sääntöjen ja henkilökunnan ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa uintioikeuden menettämiseen.

Hinnat 1.9.2021 alkaen:
Kertamaksu 1.9.2021 alkaen
Aikuiset
Aamu-uinti (ma–pe klo 6–10)
Lapset 7–17-v., eläkeläiset, koululaiset, opiskelijat, varusmiehet,
työttömät, kuntoutustuella olevat
Vantaan kaupungin työntekijät
Perhe (2 aikuista + 1–2 lasta tai 1 aikuinen + 2–3 lasta,
seuraavista lapsista veloitetaan normaali hinta)
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€ ilman alv.
5,45
4,09
2,73

€ sis. alv. 10 %
6,00
4,50
3,00

3,19
10,90

3,50
12,00

Sarjakortit 1.9.2021 alkaen
Aikuiset

10 kpl
25 kpl
10 kpl
25 kpl

45,45
102,27
36,36
79,55

50,00
112,50
40,00
87,50

Lapset, eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet,
työttömät, kuntoutustuella olevat

10 kpl
25 kpl

22,73
50,00

25,00
55,00

Kaupungin työntekijät

10 kpl
25 kpl

27,27
59,09

30,00
65,00

Aamu-uinti (ma–pe klo 6–10)

Vuosikortit 1.9.2021 alkaen
€ ilman alv.
€ sis. alv. 10 %
Erityisuimakortti*
50,50
55,00
Kilpaileva lisenssiurheilija (uintiurheilu/alle 18 v.)**
22,73
25,00
Kilpaileva lisenssiurheilija (uintiurheilu/aikuinen)**
68,18
75,00
* Erityisuimakortin saamiseksi on erilliset myöntämisperusteet, joissa on lueteltu peruste/vaadittava asiakirja alennuksen
saamiseksi.
** Vantaalaisessa uintiurheiluseurassa kilpaileva lisenssiurheilija. Valmentajat maksutta urheilijoiden kanssa. Vuosikortteja ei
voi maksaa liikuntaseteleillä tai muilla vastaavilla maksutavoilla. Korttien maksuja ei palauteta eikä uimahallien
vuosisulkemisista johtuvia käyttökatkoja hyvitetä. Kortti on voimassa lisenssikauden ajan.
Vuokraus 1.9.2021 alkaen
Uimapuvut, pyyhkeet
Istuinaluset
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€ ilman alv.
4,03
0,81

€ sis. alv. 24 %
5,00
1,00

