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Nõo Spordikooli hinnakiri (alates 1. september 2020) 

 

I. SPORDIKOOLI ÕPPE- ja TEENUSTASUD 

• Täiskasvanud treenija kuukaart      35 €/kuu 

*Nõo valla elanik või õpilane, üliõpilane, pensionär   25 €/kuu 

• Täiskasvanud treenija aastakaart      350 € 

*Nõo valla elanik, õpilane, üliõpilane, pensionär    250 € 

 

Tasus sisaldub piiramatu maja kasutamise võimalus ja eelnevalt registreerides osalemine Nõo 

valla poolt korraldatud rühmatreeningutel. 

II. ÜKSIKPILETID 

Personaalne üksikpilet majja ja ühekordne Nõo valla poolt korraldatud rühmatreeningust 

osavõtt. 

• Täiskasvanu         6 € kord 

• Õpilane, üliõpilane, pensionär      5 € kord 

 

III. SAALIDE RENT 

      Saalid treeninguteks 

• 1/3 pallisaali        25 €/h 

• Terve pallisaal        75 €/h 

• Aeroobikasaal (helisüsteemiga)      20 €/h 

• Judosaal         15 €/h 

• Puhkeruumi kasutamine (saunaga)      20 €/h 

 

Saalitreeningutel osalejatel on õigus kasutada ilma lisatasuta ühiskasutuses olevat 

treeningvarustust saalitreeninguteks reserveeritud aja ulatuses ning külastada jõusaali enne või 

pärast reserveeritud aega. 

 

      Spordihoone kasutamine võistlusteks 

• 1/3 pallisaali        25 €/h 150 €/päev 

• Terve pallisaal        75 €/h 500 €/päev 

 

Sisaldab väljakute ettevalmistamist, inventari, helisüsteemi (ilma personalita) ja riietusruumide 

kasutamist. 
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IV. INVENTARI LAENUTUS 

Saalides kasutatav inventar 

• Lauatennise komplekt (2 reketit, pall)    2 €/h 

• Sulgpallireket (1 reket, pall)     2 €/h 

• Pallid ja muu inventar      1 €/h 

 

Discgolfi varustus 

• Ketta laenutus 3h       1 € 

• Ketta laenutus päev       2 € 

• Ketta kaotamine       10 € 

• Ketaste müük       10 € ja 14 € 

• Discgolfi korvi rent       20 €/päev 

 

Suusavarustuse laenutus 

• Suusakomplekt 3h*      2.50 €  

    *(õpilane, üliõpilane, pensionär, erivajadusega inimene)  

• Suusakomplekt 3h (täiskasvanud)    5 €  

• Suusakomplekt päev      10 € 

• Uisulaenutus 3h (õpilane, täiskasvanud)    1 € 

 

Muude teenuste hinnad kokkuleppel Nõo Spordikooli direktoriga. 

NB! 6 aastased ja nooremad lapsed pääsevad pileti ostnud täiskasvanu järelevalve ja 

vastutuse all hoonesse tasuta. 


