AVGIFTER UNDER ÅR 2019
Bra att veta se sidan 2

Enkelbad

- Grupper, var 10:e avgiftsfri

Vuxna

Barn &
ungdomar
4-19 år

9,00

5,00

Vuxna
måndag-fredag
ut före kl. 16

Annat

5,20
gäller september-maj

Flergångskort

- 10-kort
64,10 (6,41)
38,50 (3,85)
- 25-kort
112,80 (4,51)
66,30 (2,65)
Korten är giltiga ett år.
Max antal personer per gång/korttyp: Vuxenkort 2 st, barn & ungdomskort 3 st.
- Årskort, personligt
helårskort
308,50
186,30
halvårskort
177,00
107,40
På flergångerskorten beviljas pensionärsrabatt och studierabatt på 10 %.
För att erhålla studierabatt skall giltigt studiekort ovillkorligen uppvisas.

50,60 (5,06)
88,40 (3,53)

244,40
139,70

Minigrupper

- 3 personer, max 1 vuxen
- 4 personer, max 2 vuxna
- 5 personer, max 2 vuxna
- 6 personer, max 2 vuxna

15,00
24,00
27,00
30,00

Relaxavdelningen

Minimipris (1-4 pers.) må-to 56 €, fre-sö 72 €. Besök i badet ingår. Grupper, var 10:e avgiftsfri.
- Per person, avgift för 2 timmar
- Därefter per påbörjad timme, per person

Terapibassängen

- Hyra per timme
- stadsförening, grupper bestående av personer 20 år och yngre
- stadsföreing tävling

32,00
8,00
19,20

Motions-& träningsbassängen

- Hyra per bana och timme
- Allmännyttiga organisationer i staden, landskapets skolor samt idrottsförbund
- Stadsförening grupper besåtende av personer som är över 20 år
- Stadsförening grupper som består av personer 20 år samt äldre eller yngre än 20 år
- Stadsförening bestående av grupper 20 år eller yngre
- Stadsförening tävling

Övrigt

- Företagsavgift, avtalskund
- Hela badavdelningen, avgift för tre timmar
Därefter per påbörjad timme
- Äventyrsbadet, avgift för tre timmar
Därefter per påbörjad timme
- Abonnemang av södra delen av stranden
hel dag
halv dag (högst 5 timmar)

6,50

- Hyra av beachvolleyplan 1 och 2, avgift per plan per timme
- Hänglås
- Hyra av badhandduk
- Hyra av badkläder
- Solarium
- 10-kort, solarium
- Sammanträdesrum, per timme

14 må-to
18 fre-sö
7 må-to
9 fre-sö

4,20

17,00
11,90
10,20
8,50
4,25
10,20

4,20

1141,00
286,00
571,00
137,00
86,00
57,00
13,00
4,00
3,00
2,40
8,00
69,00
13,00

För komplett prislista besök stadens hemsida www.mariehamn.ax/mariebad
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Avgifterna är fastställda av kultur- och fritidsnämnden 3.9.2018
Avgifterna är inklusive moms. I avgift för idrottsutövning ingår moms med 10 % och i övriga fall 24 %.
Där inget annat anges gäller priserna för tre timmars besök
Barn under 4 år avgiftsfritt i betalande vuxens (20+) sällskap. Morgonsimning kl. 06.00-08.00.
Priset för företagsavgift/avtalskund gäller även för engångsbesök för åländska föreningar, dag- och fritidshem samt
skolor.
Avgiften för helårskort kan på begäran faktureras i maximalt tolv rater
Under förutsättning att en person kan uppvisa ett intyg från AMS över att denne är anmäld
som arbetssökande så erhåller denne fribiljett (1st/besök) till Mariebad. Intyget ska inte vara äldre än
en månad. ID-handling ska uppvisas.
Veteraner som tjänstgjort i kriget och därigenom kan uppvisa soldatpass eller av FPA beviljat
intyg gällande krigspension simmar avgiftsfritt
I avgifterna ingår inte specialarrangemang såsom framställning och/eller borttagning av stolar,
scenarrangemang, dekorationer o. dyl.
För bokningar/avbokningar av anläggningar finns särskilda bestämmelser fastställda.
Stadsföreningar får använda sammanträdesrummet på entréplanet avgiftsfritt.
Dygnsavgift tillämpas på bokningar för tävlingar, turneringar och arrangemang som är 12 timmar
eller längre per dygn och bana/plan. Gäller ej för träningar.
Med stadsförening avses en ideell förening hemmahörande i Mariehamn. Allmännyttiga
organisationer, förbund etc som även är registrerade föreningar räknas inte som stadsförening.
Provision till förmedlare vid ovannämnda anläggningar är 10 %.

