AGITOKOLAN VUOKRA- JA
VAPAAHARJOITTELUHINNAT JÄSENILLE
TALVIKAUSI 2021-2022
Hinnasto on voimassa 27.9.2021 - 24.4.2022. Talvikausi käsittää yhteensä 30 viikkoa.
Valitse, sopiiko käyttöösi paremmin hallin vuokraaminen vai vapaaharjoittelu.

Hallin vuokraaminen
Kun vuokraat hallin käyttöösi, voit käyttää sitä omiin treeneihisi, ottaa mukaan haluamasi määrän
treenikavereita tai vaikka maksavia asiakkaita. Vuokraaminen ei kuluta aktiivisuuspisteitä.

1. Hallin varaustilanteen näet täältä: https://www.agitokodogs.fi/mrbs/week.php
2. Lähetä anomus vuokratunneista osoitteeseen: halli@agitokodogs.fi
1. Ohjeet hallin varaamiseen ja käyttöön löydät täältä
https://www.agitokodogs.fi/harrastustilat/agitokola_saannot/

PRIME TIME (ma-pe 16-23 ja viikonloput)
Jäsen, jolta puuttuu aktiivisuuspisteitä
Irtotunnit 42 € /h
Koko kausi 32 € /h
Jäsen, jolla aktiivisuuspisteet hankittuna
Irtotunnit 37 € /h
Koko kausi 27 € /h

EI PRIMETIME (ma-pe 23-16)
Jäsen, jolta puuttuu aktiivisuuspisteitä
Irtotunnit 25 € /h
Koko kausi 19 € /h
Jäsen, jolla aktiivisuuspisteet hankittuna
Irtotunnit 22 € /h
Koko kausi 16 € /h

Vapaaharjoittelu – itsenäiseen treenaamiseen, lisämaksulla
kaveri mukaan
Vapaaharjoitteluaikoja voit varata omaan käyttöösi silloin, kun halli on tyhjillään. Aikoja voi varata
tulevaisuuteen vain yhden kerrallaan. Vapaaharjoittelukerrat kuluttavat aktiivisuuspisteitä ja
pisteet pitää olla hankittuna ennen vapaaharjoittelu- tai sarjakortin hankintaa.

2. Hallin varaustilanteen näet täältä: https://www.agitokodogs.fi/mrbs/week.php ja samasta
paikasta voit varata käyttöösi treenikerran.
3. Tilaa itsellesi VAPAAHARJOITTELU- tai SARJAKORTTI tällä lomakkeella:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmjsB9ANzjx_MjjUng9RwiBZxykSNtBET2luIpi-pyf3aSw/viewform
4. Ohjeet hallin varaamiseen ja käyttöön löydät täältä
https://www.agitokodogs.fi/harrastustilat/agitokola_saannot/

PRIME TIME (ma-pe 16-23 ja viikonloput)
Varaus max 30 min kerrallaan
EI PRIMETIME (ma-pe 23-16)
Varaus max 60 min kerrallaan
Hinnat*
Koko kauden vapaaharjoittelukortti
Koko kauden kaverivapaaharjoittelukortti
Sarjakortti (10 käyntiä)
Sarjakortti (5 käyntiä)

120 €
300 €
60 €
35 €

+ 7,5 aktiivisuuspistettä
+ 7,5 aktiivisuuspistettä
+ 2,5 aktiivisuuspistettä
+ 1,25 aktiivisuuspistettä

Kaverin saa ottaa mukaan treenaamaan 7 € kertahintaan.
Maksu etukäteen tilille NORDEA FI56 1244 3000 0084 64, viitenumerolla 8947

*Vapaaharjoittelu- ja sarjakorttien hinta on sama kesä- ja talvikaudella, aktiivisuuspisteet suhteutettuna 30
viikon kauteen. Talvikaudella 2021-2022 vapaaharjoittelu kuluttaa vain puolet 30 viikon kauteen
normaalisti vaadittavista aktiivisuuspisteistä.
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