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1 PRISLISTE
Det er ikke mva. på prisene, med mindre det står spesifikt i listen.

1.1

Svømmehallen

For å stimulere til økt svømmeaktivitet, gir kommunen barn t.o.m. året de fyller 16 år og voksne i følge
med barn t.o.m. året barnet fyller 12 år gratis inngang i svømmehallen i 2022 ved offentlig bading.
Målet er at dette skal bidra til å gjøre barn og ungdom trygge i vann og fremme folkehelsearbeidet i
kommunen.

Pris i kr
2022

Svømmehallen
Offentlig bading:
Enkeltbillett barn tom det året de fyller 16 år

Gratis adgang

Foreldre/ledsagere til barn tom det året barnet fyller 12 år

Gratis adgang

Studenter året etter fylte 16 år med skole- eller studentbevis

50,-

Enkeltbillett voksen fra året etter fylte 16 år
Enkeltbillett voksen fra året etter fylte 16 år med gyldig
folkekortabonnement

*1)

100,-

*2)

75,-

Klippekort voksen (10 klipp)

750,-

Utleie av svømmehallen:
Utleie til idrettslag og andre foreninger.

100,- pr. time

Private små grupper umiddelbart etter offentlig bading.

400,- pr. time

Utleie til svømmestevner pr dag på lørdag eller søndag.
Ansatte i Nord-Aurdal kommune siste time av offentlig bading

3.000,- pr. dag
Gratis adgang

*1) Unntak for voksne uføre, handicappede og pensjonister som betaler
samme pris som studenter.
*2) Folkekortet må være påsatt klistermerke for betalt periode 2021/2022.
NB! Må alltid være minst to personer i svømmehallen til enhver tid.
Leietakere utenfor offentlig bading, har ansvaret for
rydding, orden og låsing etter bruk.
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1.2

Valdreshallen

Valdreshallen leies ikke ut på kommersielt basis i 2022. Det skal ikke lånes ut til aktiviteter som er i
direkte konkurranse med Valdres Storhall, dette er primært fotballtreninger og –kamper.
For å stimulere folkehelsearbeid lånes hallen ut til lag, foreninger og trimgrupper til fysisk aktivitet,
f.eks. til håndballag, innebandy, basketball, volleyball, badminton, trimgrupper o.l., for en
bagatellmessig utlånsverdi til dekning av renhold og eventuelt ekstra vaktmesterkostnader. Andre
aktiviteter fra foreninger i Nord-Aurdal kommune kan også låne hallen.
Håndballaktivitet og annen fysisk aktivitet innen folkehelse fra Nord-Aurdal kommune har første
prioritet, deretter annen organisert aktivitet i NAK og lagidrett fra omkringliggende kommuner.
Den som er ansvarlig (signerer) for lån av hallen, har ansvaret for at det alltid ryddes og tørkes over
gulvet etter bruk i hallen, gang og toaletter, slik at ekstra renhold ikke må gjennomføres før ordinær
vask til skoletid. Leietaker er ansvarlig for å betale ekstra for renhold eller vaktmester ved behov.
Valdreshallen - Pris for utlån av hel- eller deler av hallen til lag og
foreninger fra Nord-Aurdal kommune

Pris 2022

Utlån av hele hallen til organisert trening for 16 år og yngre

100,- pr. time

Utlån av hele hallen til organisert trening for 17 år og eldre

200,- pr. time
50% av
ovennevnte priser

Utlån av 1/3 av hallen til trening og mosjon
Hvis aktiviteten organiseres og er vederlagsfritt tilgjengelig for alle innbyggere i NAK og
annonsert til fast tid hver uke.

Gratis pr. time

Utlån av hele hallen til turneringer og kamper:
For aldersgruppe 16 år og yngre:
 Når det er gratis inngang for publikum …………………………


Når det tas inngangsbilletter fra publikum …………………….

For aldersgruppe 17 år og eldre

Gratis pr. time og dag
Kr 300,- pr. time, dog
maks kr 3.000 pr. dag

Kr 300 pr. time, dog
maks kr 3.000 pr. dag

Annet utlån hele hallen til turneringer og kamper
Utlån til lag og foreninger utenfor Nord Aurdal kommune til organisert aktivitet:
 For aldersgruppe 16 år og yngre
 For aldersgruppe 17 år og eldre
Utlån til all annen aktivitet, herunder kommersiell aktivitet *2)

400 pr. time
Dobbel pris
Særskilt avtale

Alle som låner hallen plikter å rydde og svabre gulvet etter bruk
Er det behov for ekstra vaktmester (kr 1.000 pr time) eller ekstra renhold dekkes av låntaker av
lokalene (kr 2.200 pr. vask av Valdreshallen med fellesareal til elevkiosken).
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*1)

Gratis utlån for å stimulere til arrangement med gratis publikumsadgang for aldersgruppe 16 år
og yngre, men ønskes inngangsbillett kan det gi overskudd og en pris pr. time.

*2)

Utlån til annen aktivitet etter særskilt avtale innstilt av rektor og avgjøres av kom.sjef økonomi.

1.3

Skolekjøkken og elevkiosk ved arrangementer

Den som er ansvarlig for lånetaker er ansvarlig for at det etter utlånet blir ryddet og vasket etter bruk.
Eventuelt betale ekstra for renhold. Hvis nødvendig med vaktmester, må kostnaden dekkes av den
som låner lokalene.
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Skolekjøkken og elevkiosk
Utlån til lag og foreninger fra Nord-Aurdal ifbm. organisert aktivitet
Elevkiosk, leie pr time på kveldstid:
 aldersgruppe 16 år og yngre timer kveldstid
 aldersgruppe 17 år og eldre timer kveldstid

Gratis
Gratis

Elevkiosk, leie pr. dag
 Organisert arrangement for aldersgruppe 16 år og yngre
 Organisert arrangement for aldersgruppe 17 år og eldre
Skolekjøkken, leie pr. dag
 Organisert arrangement for aldersgruppe 16 år og yngre
 Organisert arrangement for aldersgruppe 17 år og eldre


Utlån til andre etter særskilt avtale

Utlån til lag og foreninger utenfor Nord-Aurdal kommune ifbm.
organisert aktivitet i Valdreshallen/svømmehallen:

300,- pr. dag
1.500,- pr. dag

*1)
*1)

Kr 2.500 pr. dag
Kr 4.000 pr. dag

*2)

Særskilt avtale

Lånes ikke ut på
timebasis
50% påslag ifht.
lag i NAK

*1) Skjønn utøves hvis bruken av kjøkken er ubetydelig, dvs. prisen kan settes lavere.
*2) Særskilt avtale innstilles av rektor NAUS og avgjøres av kommunalsjef økonomi.
Leietaker er ansvarlig for å rydde og vaske kjøkkenet og elevkiosken etter bruk. Hvis rektor konkluderer
på ikke tilfredsstillende renhold etter bruk, kan rektor kreve betalt for renhold med kr 900 pr. time for
renhold som må utføres av renholdsavdelingen i NAK.
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