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Syksy 2019 - kevät 2020

Liikuntapahtumat
Sali Sali Sali Putkikäytävä

1 / 3 2 / 2 Koko juoksusuora Maksuttomat Maksuttomat Maksuttomat Maksulliset Maksulliset Maksulliset

Käyttäjät  € / h  € / h  € / h  € / h  € / h € / 12h € / 2x12h € / h € / 12h € / 2x 12h

Kauhajokiset liikuntajärjestöt ja yleishyödylliset yhdistykset 7 9 13 3 15 150 250 30 300 500
Muut 30 40 50 20 60 500 800 100

Lattian suojaus Koko sali

Suojamattojen asennus ja purku kaupungin toimesta 585
Suojamattojen vuokra ilman asennusta saliin (ei sis.pesua) 100 (Pesulle hinnan määrittää kaupungin teknisen toimitilapalvelut!)

Tuolien laitto saliin
Tuolien laitto ja pois kokoaminen kaupungin toimesta 175 250 300 (Itse laitettuna ei hintaa!)

Yksityiset tilaisuudet
3. vrk

Kauhajokiset liikuntajärjestöt ja yleish.yhdistykset 400 100 800 600
Yksityis- ja pääsymaksulliset tilaisuudet: muut 500 125 800

Koulukeskuksen aulatila 1h 12h 2vrk

6 60 100

30 300 500
Yksityis- ja pääsymaksulliset tilaisuudet: muut 100 800

Kaupungin tekniseltä toimitilapalveluista voi tilata ravintolapalveluita erillissopimuksen mukaan. Hinnat sis. ALV 24 % (myös alviton hinta näkyville).

Kaupungin järjestämistä tilaisuuksista ei peritä maksua. 

Yleishyödyllisten yhdistysten ja järjestöjen järjestämät pääsymaksuttomat tilaisuudet
 - Tilaisuuden järjestäjillä on oikeus käyttää mm. seuraavia tiloja: pääsali, katsomot, näyttämö, aulatila, pukuhuoneet, juoksusuora sekä hyppy- ja heittopaikka ja kokoushuone.
Turnaukset, niiden valmistelut, sarjapelit, kilpailut ja vastaavat
 - Tilaisuuden järjestäjällä on oikeus käyttää mm. seuraavia tiloja: pääsali, katsomot, näyttämö, aulatila, pukuhuoneet, juoksusuora sekä hyppy- ja heittopaikka ja kokoushuone. 
 - Hintaan sisältyy myyntioikeus, vahtimestaripalvelut sekä normaali siivous tilaisuuden jälkeen.
Yksityiset- ja pääsymaksulliset tilaisuudet (esim. konsertit, messut, kokoukset, jne.)
 - Hintaan sisältyy koko salin tilojen käyttöoikeus ajalla 08.00 - 03.00, vahtimestaripalvelut sekä normaali siivous tilaisuuden päätyttyä, mutta EI lattian suojausta.

Kauhajoen kaupungin koulukeskuksen liikuntahallin hinnasto (Os. Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahalli, Aninkuja 3-5, 61800 KAUHAJOKI)

1 000 2 000

Max 160 
tuolia

Max 300 
tuolia

Max 500 
tuolia

Ensimmäiset 
4h

Seuraavat 
tunnit

Yhteensä 
enintään

Liikuntahalli  1. 
ja 2. vrk

Liikuntahalli 
sitä seuraava 

vrk

1 200 1 200
1 500 1 500 1 000

Kauhajokiset liik.järjestöt ja yleish.yhdistykset: pääsymaksuttomat 
tilaisuudet
Kauhajokiset liik.järjestöt ja yleish.yhdistykset: pääsymaksulliset 
tilaisuudet

1 400

Kauhajokisten liikuntajärjestöjen tai yhdistysten käyttövuoroista tai turnauksista ei peritä tilamaksuja ryhmiltä, joissa on vähintään 80% alle 18 -vuotiaita harrastajia.
Mikäli tapahtumalla on useita järjestäjätahoja, tilamaksu peritään siltä joka kerää lipputulot. Koulujen vanhempaintoimikuntien järjestämistä tilaisuuksista ei peritä maksuja.  
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