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LAAGRIPAKETID* 

 

Lastelaagri pakett ööbimisega suvemajades või kämpingutes 15,00 € ööpäev   

Lastelaagri pakett ööbimisega hostelis  17,00 € ööpäev 

Treeninglaagri pakett ööbimisega suvemajades või kämpingutes 20,00 € ööpäev 

Treeninglaagri pakett ööbimisega hostelis  23,00 € ööpäev 

 
*Paketid sisaldavad majutust, toitlustust (hommikusöök, lõunasöök ja õhtusöök) ning spordirajatiste kasutamist 

vastavalt graafikule, kuni 3h päevas. 

*Lastelaagri paketid on suunatud alla 13. aastastele klientidele; 

*Paketid kehtivad laagrigruppidele alates 10 inimest (võib oleneda spordiala spetsiifikast tulenevalt); 

*Paketid kehtivad laagrite kestvusele alates neljast (k.a.) päevast (võib erineda sõltuvalt laagri iseloomust); 

*Pakettide puhul rakendatakse põhimõtet, et erinevad ööbimisega seotud toad, kämpingud komplekteeritakse 

võimalikult täis; 

*Pakettide hindadele muid soodustusi ei rakendu; 

*Laagri juhendajale/juhendajatele on laagripakett tasuta (1 juhendaja 15 juhendatava kohta – võib erineda 

spordiala spetsiifikast tulenevalt); 

*Võimalikud erisused ja lisateenused lepitakse kokku vastavalt konkreetsetele hinnapakkumistele. 

* Laagri jooksul üks saun tasuta 

 

 

MAJUTUS 

 

HOSTEL 
Kõrghooaeg: 15.aprill-30.september 

Madalhooaeg: 1.oktoober-14.aprill 

 

KAHEKOHALINE TUBA       35  € ööpäev 

KOLMEKOHALINE TUBA       50  €  ööpäev 

Lisavoodi         10  € ööpäev 

Lemmikloom         5 €  ööpäev 

KOGU HOSTEL MAJUTUS       600  € ööpäev 

toa kasutamise pikendamine (lahkumispäeval alates 12.00)    2 €  tund 

lapsed kuni 5 a. k.a. tasuta 

 

KÄMPING/SUVEMAJA/HOOVIMAJA 

 
4-KOHALINE SUVEMAJA       43  € ööpäev 

4-KOHALINE KÄMPING       30 € ööpäev 

Lisakoht madratsil        10  € ööpäev 

 

MUU MAJUTUS 

 
TELKIMINE (telk)        4 € ööpäev 

AUTOKARAVANI KOHT (10 kohta)      10  € ööpäev 
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KOGU KESKUSE KOMPLEKSHIND 

Suvel (majutus 190 kohta, saunad, saalid, dušid, grillialad, mänguväljak) 4990 € kaks ööpäeva 

          3520 € ööpäev 

Talvel (majutus 38 kohta, saalid, saunad, dušš, territoorium)   1600 € kaks ööpäeva 

          1100 € ööpäev 

TERRITOORIUMI KASUTAMINE      1000 € ööpäev 

(ei sisalda majutust, peahoone teenuseid, lasketiirude teenuseid) 

RANNAVOLLE VÄLJAK       2 € tund 

          30 € päev 

KORVPALLIVÄLJAK       2 € tund 

          30 € päev 

 
*Majutushinnad Tartumaa Tervisespordikeskuses ei sisalda hommikusööki ( hommikusööki on võimalik eraldi 

juurde tellida). 

*Majutushinnad hostelis sisaldavad  jõusaali kasutamist. 

*Gruppidele kehtib soodustus kuni 15%.  

Grupp – minimaalselt 20 täiskasvanut ühest ettevõttest. Grupisoodustus ei kehti hooajal nädalavahetustel (R-P), 

tervisespordikeskuses toimuvate suurürituste ajal ning kogu keskuse või hosteli hinna puhul 

*Lastele kuni 5 a. k.a. on majutus tasuta.  

*Topeltsoodustused ei kehti, st korraga kehtib üks soodustus, v.a. madalhooaja soodustus. 

*Madalhooajal kehtib hosteli majutusele hinnasoodustus 10%. 

*Spordirajatiste kasutamine võistluste ja/või suurürituste korraldamiseks lepitakse kokku eraldi vastavalt 

esitatud hinnapakkumistele. 

*Keskusel on õigus nõuda võistluste korraldamiseks keskuse rentimisel vastavalt võistluste suurusele vastava 

turvateenistuse korraldamist keskuse varade säilimiseks; WC-de ja prügimajanduse korraldamist; pädeva 

organisatsiooni poolt ajutiste elektritööde teostamist ning muude tööde teostamist. 

 

 

TARTUMAA TERVISESPORDIKESKUSE SAALID 
VÄIKE SAAL (40 in.) *      10 € tund 

         90 € päev (10 tundi) 

SUUR SAAL (80 in.)*       13 € tund 

         120 € päev (10 tundi) 

SUUR SAAL (kuni 120 in.)*      16 € tund 

         150 € päev (10 tundi) 

METSATUBA/ÕUEAUDITOORIUM (kuni 100 in.)*  15 € tund 

         140 € päev (10 tundi) 

SUUR VÄLIGRILLI ALA (kuni 80 in.)*    10 € tund   

VÄIKE VÄLIGRILLI ALA (kuni 25 in)*    6 € tund 

SPORDISAALI KASUTAMINE**     2,5 € tund/in. 

(Jõusaali vahendid, lauatennis)      20 € 10 korra/pilet 

30 € kuupilet 

*Saalide ja metsatoa kasutamine suurürituste korraldamiseks lepitakse kokku eraldi vastavalt esitatud 

hinnapakkumistele. 

**Sisaldab kasutust koos duši ja riietusruumiga. 
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TARTUMAA TERVISESPORDIKESKUSE  SAUNAD 

PEAHOONE SAUN (12 in.)       25 € tund 

PERVESAUN (15 in.)        25 € tund 

RIIDEKAPP, DUŠŠ        2 € in. 

SAUNALINA         1,5 € tk. 

       

TARTUMAA TERVISESPORDIKESKUSE  

RELVALAO, LASKETIIRUDE JA LASKEVARUSTUSE KASUTAMINE 

LASKMISPAKETID* 

ÕHKRELV         5 € 
(sisaldab: 20 lasku, 4 märklehte, õhkrelva rent, laskekoht) 

 

SPORTRELV         10 € 
(sisaldab: 20 lasku, 2 märklehte, sportrelva rent, laskekoht) 

 

SPORTRELV SIUS elektroonika      12 € 
(sisaldab: 20 lasku, sportrelva rent, laskekoht) 

 

TEENISTUSRELV        14 € 
(sisaldab: 20 lasku, 2 märklehte, sportrelva rent, laskekoht) 

     

*sisaldab kogu varustust ning lasketiiru kasutust (ei sisalda instruktorit)  

LASKEVARUSTUSE RENT* 

ÕHKRELVA RENT         2 €  tund 

SPORTRELVA RENT       4 € tund 

TEENISTUSRELVA RENT       6 € tund 

ELEKTROONILISE LASKESEADME SCATT RENT   10 € tund 

LASERLASKMINE SEADME RENT     10 € tund 

LASKURI VARUSTUSE RENT      1 € tk. 

(kõrvaklapid, vaatetoru, jope, kinnas)  

INSTRUKTOR        20 € tund 

*Relvade rent ainult relvaluba omavatele isikutele. Relvaluba mitteomavatele isikutele on instruktori teenus 

kohustuslik, vajalik ettetellimine.    

LASKEMOON JA MÄRKLEHED* 

ÕHKRELVA KUULID         0,01 €  tk. 

SPORTRELVA PADRUN 22 KAL.       0,20 €  tk. 

TEENISTUSRELVA PADRUN  9mm     0,30 €  tk. 

10 M MÄRKLEHT         0,05 € tk. 

25 M MÄRKLEHT         0,75 € tk. 
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25 M MÄRKLEHE SÜDAMIK       0,20 € tk. 

50 M MÄRKLEHT         0,15 € tk. 

*Laskemoon ja märklehed müüakse vaid kasutamiseks Tervisespordikeskuse tiirudes 

 

RELVALAO JA TIIRUDE ÜÜR* 

10 M TIIR         2 € koht/tund 

25 ja 50 M TIIR       kal. 5,6 mm 3 € koht/tund 

        kal 7,62 ja üle 6 € koht/tund 

SIUS ASCOR ELEKTROONIKA SEADE    ainult kal 5,6 5 € koht/tund 

25 M TIIRU PÖÖRDUVA MÄRGI SEADE     10 € seade/tund 

LIIKUVA MÄRGI TIIR       10 € seade/tund 

RELVALAO BOKS        2 € ööpäev 

RELVALAO BOKS**       8 € kuu 

* Soodustus kuni 50% treeninghindadest kehtib Euroopa Liidus registreeritud spordiklubidele ja -alaliitudele.  

**kuu hind relvalao kasutamisel tähtajaga üle 1 aasta 

 

VIBULASKMINE 

VIBUVARUSTUSE RENT        2,50 € tund 

VIBULASKE KOHT SAALIS VÕI HARJUTUSVÄLJAKUL   2,50 € tund  

MAASTIKUVIBU RADA KOOS VARUSTUSEGA     10 € in. 

MAASTIKUVIBU RADA OMA VARUSTUSEGA     4 € in. 

 

 

TARTUMAA TERVISESPORDIKESKUSE TEHNIKA* 

ATV suusaraja pressiga       40 € tund 

ATV           25 € tund 

*Tehnika rent koos meiepoolse juhiga 

TARTUMAA TERVISESPORDIKESKUSE INVENTAR 

Disc-golfi ketas        1 € tund 

Disc-golfi ketaste komplekt       3 € tund 

Minigolf          2,50 € tund 

Käimiskepid          1 € tund 

Uisud           2 € kord  

Jalgratas, tõukeratas        3 € tund 

          5 € 3 tundi 

          15 € päev 
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Piljard (arvestus minutipõhine )       7 € tund 

Koroona, noolemäng, male, kabe, petanq, kelk    1 € tund  

Korv,- võrk- ja jalgpall, indiaca pall, sulgpall     1 € tund 

Orienteerumise varustus püsiraja läbimiseks     2 € tund 

Batuut täispuhutav, lastele kuni 7a      15 € tund 

Lõke          20 € tk. 

 

Hinnad sisaldavad käibemaksu. Hooajaliste puhkuse- ja seminaripakettide, toitlustuse ning muude teenuste 

hinnakirja kehtestab Sihtasutuse Tehvandi Spordikeskus juhatus ning see avaldatakse Sihtasutuse 

koduleheküljel www.tehvandi.ee ja Tartumaa Tervisespordikeskuse kodulehel www.tervisesport.ee. 

* Erandkorras on juhatusel õigus rakendada viimase minuti soodustusega hinda. 

TELLIMUSE MUUTMISE JA TÜHISTAMISE TINGIMUSED KÕRGHOOAJAL 
 
Majutus-, toitlustus-, seminari-, sauna- ja spordirajatiste ning laagripakettide tellimuste kinnitamine, 

muutmine ja tühistamine toimub kirjalikult e-maili terje@tehvandi.ee või  tartumaa@tehvandi.ee teel. 

 

Tellijal on õigus vähendada ja tühistada majutus-, seminari-, sauna- ja spordirajatiste ning 

laagripakettide tellimusi alljärgnevalt: 

• vähemalt 70 päeva enne tellimuse algust kuni 100% tellimuse kogumaksumusest; 

• 56 päeva enne tellimuse algust kuni 60% tellimuse kogumaksumusest; 

• 42 päeva enne tellimuse algust kuni 40% tellimuse kogumaksumusest 

• 28 päeva enne tellimuse algust kuni 20% tellimuse kogumaksumusest; 

• 14 päeva enne tellimuse algust 5% tellimuse kogumaksumusest. 

• 7 päeva enne tellimuse algust 0% tellimuse kogumaksumusest 

 

Tellijal on õigus toitlustustellimusi (v.a. laagripaketid) vähendada ja tühistada alljärgnevalt: 

• vähemalt 7 päeva enne toitlustamist kuni 100% toitlustustellimuse kogumaksumusest; 

• vähemalt 3 päev enne toitlustamist 0% toitlustustellimuse kogumaksumusest. 

Nimetatud tähtaegade ületamisel on SA Tehvandi Spordikeskusel õigus nõuda tellimuse eest tasumist. 
 

 

TELLIMUSE MUUTMISE JA TÜHISTAMISE TINGIMUSED MADALHOOAJAL 
 

Majutus-, toitlustus-, seminari-, sauna- ja spordirajatiste ning laagripakettide tellimuste kinnitamine, 

muutmine ja tühistamine toimub kirjalikult e-maili terje@tehvandi.ee või  tartumaa@tehvandi.ee teel. 

 

Tellijal on õigus vähendada ja tühistada majutus-, seminari-, sauna- ja spordirajatiste ning 

laagripakettide tellimusi alljärgnevalt: 

• vähemalt 21 päeva enne tellimuse algust kuni 100% tellimuse kogumaksumusest; 

• 20-7 päeva enne tellimuse algust kuni 50% tellimuse kogumaksumusest; 

• 6-0 päeva enne tellimuse algust 0% tellimuse kogumaksumusest. 

Tellijal on õigus toitlustustellimusi (v.a. laagripaketid) vähendada ja tühistada alljärgnevalt: 

• vähemalt 7 päeva enne toitlustamist kuni 100% toitlustustellimuse kogumaksumusest; 

• vähemalt 3 päev enne toitlustamist 0% toitlustustellimuse kogumaksumusest. Nimetatud 

tähtaegade ületamisel on SA Tehvandi Spordikeskusel õigus nõuda tellimuse eest tasumist. 
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