Hinnat
Liikuntakurssit (sis. alv. 10%)
Hinnat ovat kurssi- ja tuntikohtaisia.
Kurssimaksut puolittuvat uusille asiakkaille kun kaudesta on kulunut 7 viikkoa.
Veteraaneille toimintaan osallistuminen maksutonta (Kelakortin tunnus R tai MR).
Kiikkustuolijumppa on kaikille maksuton.
Kurssimaksuja tai osaa kurssimaksuista ei pääsääntöisesti palauteta, poikkeuksena pidempiaikaiset
sairauspoissaolot harkinnanvaraisesti lääkärintodistusta vastaan.
Yhteistyökurssien kausimaksut hoitaa järjestävä seura.
Työttömyysalennus on todistettava esittämällä:
- TE-toimiston asiakaspalvelujärjestelmän Oma asiointi -sivuilta tulostettu korkeintaan 1 kk ikäinen todistus työnhaun
voimassaolosta. Hyväksyttävät tunnukset: 02 ja 06
- Kelan tai työttömyyskassan korkeintaan 1 kk ikäinen todistus/maksuilmoitus maksetusta päivärahasta.
Liikuntaseteleillä ym. maksuvälineillä voi maksaa ainoastaan normaalihintaisia tuotteita.
Maksuvälineet : Smartum liikunta –ja kulttuuriseteli, Smartum saldo, Virikeseteli, Tyky – kuntoiluseteli, Tyky-Online, ePassi,
Edenred (Ticket Duo), Ticket Mind&Body -seteli ja Eazybreak mobiiliseteli.
Kurssimaksusta saadun laskun maksamisesta liikuntaseteleillä ym. maksuvälineillä lisätietoa vantaa.fi/liikunta (ohjattu liikunta –
työikäiset ja seniorit –kurssin maksaminen).

Vesijumpat (30min)
Ryhmät arkisin ma-pe ennen klo 16.00
Ryhmät arkisin ma-pe klo 16.00 jälkeen ja viikonloppuisin, yhteistyökurssit
Työttömät
Liikuntaryhmät erityisryhmille (merkitty •)

€/kausi
21,00
42,00
21,00
21,00

Uimahallin sisäänpääsymaksu ei sisälly hintaan, poikkeuksena Korson uimahallin vesijumpat, joista ei peritä erillistä
uimahallimaksua ennen klo 16.00 pidettävistä ryhmistä.

Jumpat
Ryhmät arkisin ma-pe ennen klo 16.15
Ryhmät arkisin ma-pe klo 16.15 jälkeen ja viikonloppuisin
Yhteistyökurssit, arkisin ma-pe klo 16.15 jälkeen (kauden pituus 14 kertaa tai alle)
Yhteistyökurssit, arkisin ma-pe klo klo 16.15 jälkeen (kauden pituus yli 14 kertaa)
Työttömät
Liikuntaryhmät erityisryhmät (merkitty •)

€/kausi
26,00
52,00
52,00
63,00
26,00
26,00

Ohjattu kuntosalitoiminta
Eläkeläiset, erityisryhmät

€/kausi
26,00

Kertamaksut
Arkisin ma-pe klo 16.15 jälkeen ja viikonloppuisin
Jumpat
Jumpat / työttömät
Vesijumpat / yhteistyövesijumpat
Vesijumpat / työttömät / Hakunilan la erityisryhmien vesijumppa
Arkisin ma-pe ennen klo 16.00
Jumpat
Vesijumpat

€/kausi
4,50 €
3,00 €
3,00 €
2,00 €
3,00 €
2,00 €

Vesijumpat: kertamaksu maksetaan uimahallin kassalle aikaisintaan 40 min ennen vesijumpan alkua. Uimahallin sisäänpääsymaksu
ei sisälly vesijumpan kertamaksun hintaan.

Ryhmäliikunta (jumpat): 1) Uimahallin kassalta lipukkeen voi ostaa aikaisintaan 30 min ennen jumpan alkua.
2) LIIKKUVA VANTAA- mobiilisovelluksesta ryhmäliikunta (jumpat) mobiilikertalipukkeen voi ostaa kolme päivää ennen
jumpan alkua. Myynti sulkeutuu 1h ennen jumpan alkua. Mobiilisovelluksesta ei voi ostaa alennushintaisia lipukkeita. Lataa
sovellus osoitteesta jumppaliput.vantaa.fi.

