Hyror för Stjärnhallen 2020
Priserna är hyran i € / timme (moms 10 % ingår) om annat inte uppges.
Skolor
Skolor inom bildningsväsendet (dagtid 0% moms)

Stora Björnen

Lilla Björnen

Bellatrix

12,00

5,00

5,00

Bokningar om ej matcher el. turneringar (går i andra hand) 10% moms
Per spelplan badminton
Tennis, hela plan i SB
Bordtennis

8,00
20,00

8,00
8,00

8,00

Privata och föreningar i Nykarleby, övrig idrottsverksamhet, €/h, 10%moms
Seniorer
Juniorer
Juniorer kl 15.00-18.00 vardagar
Herr matcher med inträde + cafeteria o kök
Dam matcher med inträde+cafeteria o kök

29,00
23,00
18,00
292,00

12,50
9,00

8,00
6,50

Turneringar med inträde + cafeteria o kök

395,00

Företag, organisationer och icke Nykarleby föreningar, idrottsverksamhet, €/h, 10% moms
Övrigt
Matcher med inträde + cafeteria, per st
Turneringar med inträde + cafeteria, per dag

46,00
395,00
497,00

22,00

16,00

Icke kommersiella tillställningar (ej idrott), €/h 24% moms (Kök ingår ej)
Sammankomster, stormöten, kurser mm.

73,00

25,00

18,00

250,00

Kommersiella tillställningar (ej idrott) /h, 24% moms (kök ingår ej)
Försäljningsutställningar, mässor, auktioner, konserter, teaterföreställningar m.m.
88,00
35,00
21,00
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kommersiella tillställningar i (hela) Stjärnhallen -dagen då den hålls+påföljande natt.
(Utställningar,danser,mässor,koncert etc) 24%moms
Föreningar, personer o företag i Nykarleby
Övriga utanför Nykarleby

2948,00
3558,00

Tillägg per timme för överskjutande tid

80,00

Danstillställningar, bröllop mm i Stjärnhallen (Lilla Björnen, Bellatrix, kök och cafeteria) €/gång 24% moms
Mogendans/18.00-03.00
Bröllop, privata tillställningar
Ungdomsdans/18.00-01.00

670,00
508,00
305,00

Bastu, 24% moms ingår (Lördagar, söndagar och övriga helger samt 1.5.-31.08.)
Nykarlebyföreningar, Arbis: högst tre timmar och per bastu (€ / tillfälle)
Nykarlebyföreningar, Arbis; för överskjutande timmar och per bastu (€ / timmar) under ovannämnda tider
Övriga, högst tre timmar och per bastu (€ / tillfälle)
Övriga, för överskjutande timmar och per bastu (€ / timme) under ovannämnda tider.

26,00
10,50
52,00
10,50

Stjärnhallens kök, € / tillfälle 24%moms
Kaffekokning och försäljning (inkl cafeterian)
Matlagning o servering
Endast matlagning / endast servering
Skolor inom bildningsväsendet (dagtid 8-16 0% moms)

36,00
102,00
51,00
20,00

Övriga tjänster, € / h och person, 24% moms
Utplacering och bortplockning av stolar, bord, scenelement etc.

26,00

Gym Hercules, 10% moms
Skolor inom bildningsväsendet, dagtid, € / timme (gymmet öppet även för andra)
Gruppbokning, dagtid, € / timme (gymmet öppet även för andra)
Gruppbokning, dagtid, € / timme (gymmet stängt för andra)
Arbis €/timme (gymmet stängt för andra)
Engångsavgift , Betalas kontant till övervakaren
Pris 1 månad, Betalas kontant till övervakaren
Pris per 3 månader
Pris per 6 månader
Pris per 12 månader
Föreningarnas gruppträningar (gymmet öppet även för andra) €/h, max 1 h/v./förening

8,00
16,00
60,00
25,00
4,00
25,00
60,00
90,00
170,00
21,00

Omkädningsrum (för användare som inte bokat övrigt utrymme i Stjärnhallen)
Skolor inom Bildningsväsendet
Övriga

5,00/h/rum
10,00/h/rum

OBS gäller 8-22 alla dagar

Rabatterade priser

3,00
19,00
46,00
69,00
131,00

familjerabatt
max 2 polletter

242,00
463,00

Gym Hercules
Av säkerhetsskäl är det förbjudet för barn att vistas i gymmet
Åldersgränsen för inköp av pollett är 15 år. 13-14 åringar kan köpa pollett mot uppvisande av skriftligt intyg av vårdnadshavare.
Ungdomar 15-18 åringar, studerande (även gymnasister och yrkesskolstuderande) (mot uppvisande av studiekort), pensionärer, arbetssökande (bör meddela om personen
får arbete) och Nykarleby stads anställda får rabatt.
En kontrollavgift på 25 €/ggr faktureras de som använder gymmet utan giltig personlig pollett.
Hela Stjärnhallen
Bokade tider som inte använts och inte annullerats i tid debiteras normal taxa. Bokade tider skall annuleras minst 5 dagar före för att undvika debitering (för skolor gäller
1 dag före.)

