
ESS Kalev Jahtklubi 2012 hooaja HINNAKIRI

LIIKMETELE
1. Liikmemaksud EUR

1.1. Liikmeksastumise maks 128
1.2. auliige vabastatud
1.3. tavaliige 51
1.4. veteranliige 100 kr 6
1.5. noorliige 6
1.6. üliõpilasest tavaliige kuni 24 a  (avalduse esitamisel) 6
1.7. Kalev Purjespordikooli õppemaks/KUU 35
1.8. õppemaks kui ühest perest 2 õpilast 55
1.9. Õppemaks ilma Kohaliku Omavalitsuse sporditegevuse toetuseta 50

2. Lisa-liikmemaks (sõltub klubi vara kasutamise ulatusest)

2.1. svertpaadi hoidmine staapelplatsil (navigatsioonihooajal) 128
2.2. svertkatamaraani hoidmine staapelplatsil (navigatsioonihooajal) 256
2.3. sportkiiljahi hoidmine (Draakon/Melges) (12 tõstet) 639
2.4. klassikaline puujaht (Folk, Hai) 511
2.5. kaikoha kasutus kiiljahile pikkusega kuni 9m, 639
2.6. kaikoha kasutus kiiljahile pikkusvahemikus 10m �11m 959
2.7. kaikoha kasutus kiiljahile 12m ja üle 1278
2.8. elektri kasutamise tasu ööpäevas 2

Jahi pikkuse arvutuse aluseks on mõõdukirja LOA, ümardatuna täismeetriteks.
N: pikkus 9,43m=9m; 9,5m=10m

2.9. sadamas parkimine 32
2.10. kuuri kasutamine 320
2.11. runduki kasutamine 38
2.12. staapelplats navigatsioonihooajal m²/ kuus m² 4
2.13. staapelplats navigatsioonivälisel hooajal  m²/kuus 3
2.14. kraana kasutus EUR/tõste 20

Klubi lepingulistele partneritele kehtivad tasud punktides 2.1.-2.11. määratud
suurustes, millele lisandub käibemaks.

3. KÜLALISTELE

3.1. kaikoht /päev 20
3.2. kraana kasutus EUR/tõste 38
3.3. väravakaart (deposiit) 10

4. KLUBIRUUMID

4.1. Kapteni Kajuti üür �/h 16
4.2. rendihind  pikaajalistele rentnikele m²/kuu 11

Punktides 2.4.-2.7. toodud hinnad sisaldavad kai kohta navigatsioonihooajal, staapelplatsi

navigatsioonivälisel hooajal ja kahte kraanatõstet klubi poolt organiseeritud tõstmise päevadel.
Ei sisalda tasu kulutatud elektrienergia ja vee eest, mis tasutakse eraldi vastavalt esitatud arvetele.

Elektritasu arvestus kaldakaabli seinaühenduse alusel (kui kaabel ühendatud, siis päev arvestatud).

Vee hind moodustub kai/slipi veekulu jagamisel selles kais seisvate jahtide vahel.

Purjetamisteenuseid osutavatele lepingulistele parteritele kohaldatakse koefitsienti 1,5

Purjespordikoolidele ei kohaldata punkti 2.1.

Liikmemaksude ja tasude (v.a 2.10. � 2.12.) maksetähtpäev on 15.03.2012.
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