Kesälahden Paloaseman kuntosali
Sijainti: Ratsumestarintie 1, 59800 Kesälahti.
Kuntosalilla käynti on sallittu vain avainkortilla. Avainkortteja myy Kiteen
kaupungin Kesälahden asiointipiste, joka sijaitsee Kesälahden kirjaston yhteydessä:
Pyhäjärventie 3, 59800 KESÄLAHTI.
Henkilökohtainen avain: avainta saa käyttää vain se 15 - vuotta täyttänyt henkilö,
joka on avaimen itselleen lunastanut. Avain on henkilökohtainen myös siinä
tapauksessa, kun yritys on henkilökohtaisen avaimen työntekijöilleen lunastanut.
Perhekohtainen avain on tarkoitettu perheelle. Max. kaksi aikuista ja kaksi lasta.
Ryhmäavain luovutetaan vuoron vastuuhenkilölle. Ryhmäläisten on maksettava
heille kuuluva maksu.
Myöhästymismaksu (30 €) peritään, jos avain katoaa tai sitä ei palauteta viiden (5)
arkipäivän sisällä käyttöoikeuden päättymisen jälkeen.
Avaimen käyttöohje: Paloaseman ulko-ovi aukeaa, kun heilautat avainta oven
vieressä olevan tunnistimen edessä. Poistuessasi paina ulko-ovessa olevaa nappia,
joka avaa ovilukon. Avainten käyttöä valvotaan atk-järjestelmällä.
Ryhmävuorojen varausoikeus on vain erityisryhmillä, joita ovat koululais-, seniorija terveydenhuoltoryhmät.

Yhteystiedot:
Kiteen liikuntatoimi p. 040 105 1189
Kesälahden asiointipiste p. 040 105 2222
Laitteiden huolto p. 040 105 2207

Kesälahden Paloaseman kuntosalin:
Kuntosali on avoinna arkisin ma-pe klo
06.00–22.00 sekä viikonloppuisin klo
6.00–22.00, jona aikana kuntosali on
kaikille avoin, lukuun ottamatta
erikseen varattuja ryhmävuoroja.
Avainkortteja myy Kesälahden
asiointipiste, joka on avoinna
ma klo 12–18
ti-ke klo 10–15
to klo 10–17
pe klo 10–15
aattona klo 10–15.

• Työttömät-, eläkeläis- ja
opiskelijaperheet 30,00 €/ 1 kk
ja 56,00 € / 3kk

Lisäksi eläkeläisille ja opiskelijoille
tarjolla 52,50 € /6 kk avainkortti.
Eläkeläisille tarjolla lisäksi 75,00 €/12
kk avainkortti. Eläkeläis- ja
opiskelijaperheille 83,00 €/6kk ja
eläkeläisperheille 113,00 €/12kk.
Perhekohtainen avainkortti

Hinnasto: (sis. alv 10 %)
Aikuiset
•
•
•
•
•
•

3,00 € / 1 pv
10,00 € / 1 viikko
27,00 € / 1kk
65,00 € / 3 kk
98,00 € / 6kk
143,00 €/12 kk

Työttömät, eläkeläiset, opiskelijat,
varusmiehet, hoitovapaalla ja
äitiyslomalla
•
•
•
•

2,50 € / 1 pv
7,00 € / 1 viikko
15,00 € / 1kk
34,00 € / 3 kk

•
•
•
•

47,00 € / 1kk
101,00 € / 3kk
150,00 €/ 6kk
210,00 €/12 kk

Ryhmät (esim. koululaisryhmät)
• 1,50 € / hlö/ kerta
Kuntosaliseniorikortti kiteeläisille 65 +
-vuotiaille
• koko vuosi (1.8.–31.7.) 30,00 €
• puoli vuosi (1.8.2–31.12 tai 1.1.–
31.7.) 20,00 €

