HINNASTO 2022

RATSASTUSALUEIDEN

KÄYTTÖMAKSUT
Käyttömaksu sisältää oikeuden käyttää HyvUran maneesia, Poolokentän nurmikenttää
ja estekalustoa, Hyyppärän hiekkakentän estekalustoa ja kouluaitoja sääntöjä
noudattaen.

KAUSITTAINEN KÄYTTÖMAKSU - HYVURAN JÄSENET
(seniori-, juniori-, perhe-, kannattajajäsen)
1. Vuosimaksu
•
•
•

yhdessä erässä (1.1. – 31.12.) 414,00 e eräpäivä 31.1.2022
kevätkausi (1.1. – 30.6.) 230,00 e eräpäivä 31.1.2022
syyskausi (1.7. – 31.12.) 230,00 e eräpäivä 30.6.2022

2. Kuukausimaksu (per kalenterikuukausi)138,00e
3. Kymmenen kerran kortti 100,00 e
4. Kertamaksu(maneesi)12,00 e

KAUSITTAINEN KÄYTTÖMAKSU - MUIDEN SEUROJEN JÄSENET
1. Vuosimaksu
•
•
•

yhdessä erässä (1.1. – 31.12.) 621,00 e eräpäivä 31.1.2022
kevätkausi (1.1. – 30.6.) 345,00 e eräpäivä 31.1.2022
syyskausi (1.7. – 31.12.) 345,00 e eräpäivä 30.6.2022

2. Kuukausimaksu (per kalenterikuukausi) 207,00e
3. Kymmenen kerran kortti 150,00 e
4. Kertamaksu (maneesi, kentän estekalusto ja kouluaidat) 23,00 e

HYYPPÄRÄN HIEKKAKENTÄN ESTEKALUSTON JA KOULUAITOJEN KÄYTTÖMAKSU
- ei kausittaista käyttömaksua maksettuna
•
•

Kertamaksu 12,00 e (HyvUran jäsen)
Kertamaksu 23,00 e (ei jäsen)

POOLOKENTÄN NURMIKENTÄN JA ESTEKALUSTON KÄYTTÖ - ei kausittaista
käyttömaksua maksettuna
1. Vuosimaksu 58,00 e
2. Kertamaksu 6,00 e (HyvUran jäsen)
3. Kertamaksu 12,00 e (ei jäsen)

MANEESIN VUOKRAUS YKSITYISKÄYTTÖÖN
Maneesin vuokraus omaan käyttöön VAIN hallituksen erillispäätöksellä ja niinä aikoina, kun
maneesissa ei ole muita varauksia
1. HyvUran jäsen, jolla vuosimaksu on maksettu
•
•

1⁄2 maneesia 50,00 e/tunti
koko maneesi 100,00 e/tunti

2. Muut käyttäjät
•
•

1⁄2 maneesia 120,00 e/tunti
koko maneesi 240,00 e/tunti

MUUT YKSITYISHEVOSTEN MAKSUT
VARIKON PYSÄKÖINTIPAIKAT (maksetaan aina käyttäen viitettä 2163)
1. Ajoneuvokohtainen säilytysmaksu varikolla 30,00 e / vuosi
2. Sähköpaikka varikolla 50,00 e / vuosi

Laskut, viitteet maksuja varten sekä tiedustelut koskien käyttömaksuja:
Mia Vihavainen, rahastonhoitaja mia.vihavainen@hyvura.fi

Seuran tiliyhteys: Nordea FI36 1029 3006 1041 69
Yksittäiset kerrat tai kuukausimaksut maksetaan viitteellä 2901 seuran tilille.
Kaikki käyttömaksut ovat hevoskohtaisia, paitsi 10 kerran kortti on ratsastajakohtainen,
varikon pysäköintipaikat kuljetusvälinekohtaisia.
Varauskalenteriin merkitään tilakohtaisesti kaikki valmennukset ja muiden käyttäjien käyttöä
mahdollisesti millään tavoin rajoittava toiminta sääntöjen puitteissa!
Kertamaksuilla maneesia käyttävät kuitatkaa kertanne vihkoon, joka löytyy maneesin
tienpuoleisten ovien vierestä.
Seuran postilaatikko löytyy maneesin tienpuoleisten ovien vierestä.
HUOMIO! Maksumuistutuksesta perimme 20,00 euroa

