Kesälahden koulun liikuntasalin käyttövuorot 2021 – 2022
30.8.2021 alkaen
Päivä klo

käyttäjä

Maanantai

15.00 – 16.00
16.00 – 17.30
17.30 – 18.30

Koulun kerho
EL Kesälahti ry
MLL/ 7-9 lk. sähly

Tiistai

15.00 - 16.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.30
19.30– 21.00

Koulun kerho
KesU juniorit
KesU/sähly
KesU/sekalentopallo

Keskiviikko

15.00 – 16.15
16.15 – 17.15

Koulun kerho

18.15 – 19.15
19.15 – 20.15

Kansalaisopisto/työikäisten kuntoliikunta
Kansalaisopisto/äijäjumppa

Torstai

15.00 – 16.30
16.30 -17.30
18.00-19.30

Koulun kerho
MLL Kesälahti / perhevuoro
KesU Lentopallo naiset

Perjantai

15.00 - 16.30
16.30 - 18.00
18.00 - 19.30
19.30 – 21.00

EL Kesälahti ry
KesU juniorit
KesU/sähly
KesU/Sekalentopallo

Lauantai

15.00 – 17.00

KesU miehet

17.00 – 18.30

SarviTeam
perhesähly

15.00 – 17.00
17.00 – 19.00
19.00 – 20.00

KesU miehet
KesU/sähly
Martat Kesälahti Sulkapallo

Sunnuntai

Kansalaisopisto/60+jumppa

HUOMIO!
-

talvilomaviikolla 10, maaliskuussa 2022 Salissa huoltotauko

Ma klo 15.00 – Su klo 22.00 liikuntasalin ovet ovat suljettu.
Vuorojen käyttäjien tulee tutustua liikuntatilojen käyttöä koskeviin covid 19 -tilanteesta johtuviin ohjeisiin.
Kiteen kaupungilla on oikeus peruuttaa covid19 -tilanteen vuoksi vuorojen toteutuminen nopeallakin
aikataululla.
Vuoron vastuuhenkilö (täysi-ikäinen) saa avaimen kuittausta vastaan Kesälahden asiointipisteestä
(kirjastossa). Avain on palautettava keväällä kauden päätyttyä. Liikuntatoimesta varattujen vuorojen
peruutuksista ilmoitetaan vuoron vastuuhenkilölle sähköpostilla. Jos, ette käytä vuoroanne jokin kerta,
ilmoitattehan siitä liikuntatoimistoon. Muista merkitä osallistujamäärät välinevarastossa olevaan
taulukkoon!

Liikuntatoimen maksut seuroille ja järjestöille, jotka järjestävät liikuntaa
Kesälahden koulun liikuntasalissa:
-

Kiteeläiset urheiluseurat /-järjestöt (yli 20 –v. ikä)
o ½ salia 87,15 €/vuoro/ lukukausi
o koko sali 113,40 €/vuoro/lukukausi, kun liikuntasalia käytetään liikuntaan (hinnat sis. 10 % alv)

Liikuntatoimen maksut yrityksille ja yksityisille, jotka järjestävät liikuntaa
Kesälahden koulun liikuntasalissa:
-

Kiteeläiset yritykset ja yksityiset
o ½ sali 20.00 €/tunti
o koko sali 23,10 €/tunti, kun liikuntasalia käytetään ainoastaan liikuntaan (hinnat sis. 10 % alv)

Muu käyttö kun liikunta:
o ½ sali 22,54 €/ tunti
o koko sali 26,04 €/ tunti (hinnat sis. 24 % alv)
Kesälahden koulun liikuntasalin ilta- ja viikonlopun käyttövaraukset sekä lisätietoja: Kiteen kaupungin
liikuntatoimi
•

Tapio Niskanen, puh. 040 105 1189/ tapio.niskanen@kitee.fi

