Íþróttamiðstöð 2018
Gjaldskrá íþróttamiðstöðvar
Íþróttasalur 1 klst
Íþróttasalur 1/1
Íþróttasalur 1/2
Þreksalur
Tennisvöllur
Badmintonvöllur
Gjaldskrá í sundlaug
Fullorðnir stök skipti
Öryrkjar*
Fullorðnir 30 miða kort
Fullorðnir 10 miða kort
Börn 6 - 18 ára stök skipti*
Börn 6 - 18 ára 10 miða kort
Börn 6 - 18 ára 30 miða kort
6 mánaða kort á nafn fullorðnir
Árskort fullorðnir
Leiga á sundfatnaði eða handklæði
Líkamsrækt
Mánaðarkort
3 mánaða kort
6 mánaða kort
Árskort
Klippikort 10 skipti
Klippikort 20 skipti
Stök skipti
Líkamsrækt: (nemar, elli- og
örorkulífeyrisþegar)
Mánaðarkort
3 mánaða kort
6 mánaða kort
Árskort
Klippikort 10 skipti
Klippikort 20 skipti
Stök skipti

2018
6.800
4.550
4.550
3.450
1.750
750
350
11.650
4.550
350
1.750
3.450
21.250
30.300
700
8.600
23.250
32.350
50.500
10.100
18.200
1.450

6.800
17.200
23.250
38.400
9.100
14.150
1.100

* Frítt fyrir elli- og örorkulífeyrisþega (75%) í Dalvíkurbyggð í sund, gegn framvísun þjónustukorts.
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* Börn að 18 ára aldri búsett í sveitarfélaginu fá frítt, gegn framvísun þjónustukorts.
Meðlimum í A - útkallssveit Björgunarsveitar Dalvíkur geta fengið líkamsræktarkort á nemagjaldi . Listi
þarf að liggja fyrir frá björgunarsveit áður en afsláttur tekur gildi.
Fjölskyldukort - ef fleiri en einn úr sömu fjölskyldu (með sama lögheimili) kaupa árskort þá greiðist eitt
að fullu (dýrasta), önnur á 50% afslætti. Kortin verður að kaupa á sama tíma.
Afnot af sundlaug fylgja kaupum á aðgangi í líkmasrækt
Samþykkt í íþrótta- og æskulýðsráði Dalvíkurbyggðar þann 7. nóvember 2017
Samþykkt í sveitarstjórn þann 21. nóvember 2017
Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2018
Gjaldskráin miðast við neysluverðsvísitölu með húsnæðislið og er upphafsstaða miðuð við 1. september
2016 (438,5 stig). Gjaldskrárbreytingar eru einu sinni á ári og tekur hækkunin gildi 1. janúar ár hvert.
Tekið er mið af þjóðhagsspá Hagstofu Íslands þann 1. september ár hvert um breytingar á
neysluverðsvísitölu fyrir komandi ár. Grunngjald gjaldskrár breytist ekki á milli ára nema að íþrótta- og
æskulýðsráð ákveði að breyta grunngjaldi til hækkunar eða lækkunar óháð breytingu á
neysluverðsvísitölu og leggur þá viðkomandi ráð þá tillögu fyrir sveitarstjórn til staðfestingar. Ef
viðkomandi ráð gerir ekki slíka tillögu þá uppfærist gjaldskráin sjálfkrafa þann 1. janúar ár hvert
samkvæmt þjóðhagsspá Hagstofu Íslands um breytingar á neysluverðsvísitölu fyrir komandi ár.
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