SPORTTIKORTTI 70+ UUDISTUU 1.1.2019
70 vuotta täyttäneet vantaalaiset pääsevät maksutta Vantaan kaupungin liikuntapalveluiden
hallinnoimiin uimahalleihin ja uimahallien kuntosaleille ma–pe ennen klo 16.00 ja Korson
uimahalliin* sekä Koivukylän vanhustenkeskuksen kuntosaliin* kaikkina aukioloaikoina.
*Koivukylän vanhustenkeskuksen kuntosalissa harjoitettu edellyttää kulkutunnisteen ostamisen
(10 €). Tunnisteiden myynti päättyy liikuntapalveluiden toimistolla 21.12.2018 ja siirtyy 2.1.2019
alkaen Dixin Vantaa-infoon (Ratatie 11, Tikkurila, 2 krs., hissi käytössä).
*Korson uimahalli on avoinna ma–pe klo 16–20.
Saat Sporttikortin Vantaa-infosta mikäli olet 70-vuotta täyttänyt vantaalainen
✓ Maksutonta käyttöä varten saat kuvallisen Sporttikortin, joka Sinun tulee esittää
maksuttomuus saadaksesi.
✓ Nouda Sporttikorttisi Tikkurilan, Korson tai Myyrmäen Vantaa-infosta.
Näitä tarvitset Sporttikorttia hakiessasi
✓ Ota mukaasi henkilöllisyystodistus (henkilöllisyys ja paikkakuntalaisuus tarkastetaan).
✓ Tarvitset Sporttikorttiin passikuvanomaisen valokuvan, josta Sinut tunnistaa. Kuvan koko
35–36 mm x 45–47 mm.
Sporttikortti on 1.1.2019 alkaen määräaikainen
✓ Sporttikorttisi on voimassa kolme (3) vuotta kerrallaan.
✓ Sporttikorttiin tulee ajankohta (kuukausi/vuosi), jolloin korttisi vanhenee. Uusi korttisi
Vantaa-infossa määräajan jälkeen.
Ennen 1.1.2019 myönnetyt Sporttikortit on uusittava 1.8.2019 alkaen
✓ Sinun tulee uusia vanha Sporttikorttisi 1.8.2019 alusta alkaen Vantaa-infossa.
✓ Vanha Sporttikorttisi ei kelpaa sisäänkäyntiin enää 31.12.2019 jälkeen.
✓ Kts. kohta: ”Näitä tarvitset Sporttikorttia hakiessasi”.
Mikäli tarvitset avustajaa
✓ Mikäli et selviydy kuntosalissa/uimahallissa ilman avustajaa, Sinun on mahdollista ottaa
mukaan oma avustaja maksutta. Avustajan tulee olla täysi-ikäinen.
✓ Avustajaetuuden saadaksesi Sinun tulee esittää perusteet (esim. lääkärinlausunto)
avustajatarpeesta erityisliikunnan suunnittelijalle. Lisätietoa p. 050 314 6402, suositeltava
soittoaika ma–ti ja to–pe klo 9–11.
Huomioitavaa
✓ Voit halutessasi ostaa uimahallin/kuntosalin kulkukortin omaksi (5 €) ja ladata kortille uintija kuntosalikäyntimahdollisuuden 12 kk ajaksi kerrallaan. Mikäli olet oikeutettu avustajaan,
tulee avustajasi noutaa kertasisäänpääsyyn oikeuttava kulkukortti kassalta. Pidä kuvallinen
kantakortti ja kulkukortti aina mukanasi.
✓ Sporttikortti 70+ ei oikeuta osallistumaan maksutta liikuntapalveluiden liikuntaryhmiin,
erityisuintivuorolle tai erityisryhmien kuntosalivuoroille.
✓ Liikuntapalvelut pidättää kaikki oikeudet muutoksiin.
Uimahallit: Tikkurila, Hakunila, Myyrmäki, Martinlaakso, Korso
Kuntosalit: Tikkurilan, Myyrmäen, Martinlaakson, Hakunilan uimahallien kuntosalit ja Koivukylän
vanhustenkeskuksen kuntosali
✓ Huomioi kuntosalien maksuttomat laiteopastusajat!
✓ Lisätietoa kuntosaleista www.vantaa.fi -sivuilta (uimahallit ja kuntosalit), liikunnanohjaajilta
puhelinaikoina ja kuntosalien esitteistä.
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