
TRK RENDIHINNAD 2018/2019 õppeaastal

Rendiobjekt/teenus
 Ühe 
astronoomilise 
tunni hind 

TÄIENDAV INFORMATSIOON

SUUR SPORDISAAL €50,00
Kahe riietusruumi + duširuumi 
kasutamine hinnas

SUUR SPORDISAAL koos tabloode ja helivõimendusega €65,00
Kahe riietusruumi + duširuumi 
kasutamine hinnas

JÕUSAAL (grupi suurus 6-8 inimest) €20,00
Sisaldab 1 riietusruumi ja duši 
kasutamist

VÄIKE JÕUSAAL ( grupi suurus kuni 8 inimest) €10,00

3 sõudeergomeetrit; 3 
velotrenazööri; 2 
jooksutrenazööri

MATISAAL €20,00
Tatami  + 2 riideruumi koos 
dušiga

PEEGLISAAL koos võimlemisvaibaga €20,00
Kahe riietusruumi + duširuumi 
kasutamine hinnas

GARDEROOBI SAUN treeningujärgselt €15,00
Kasutatatkse koos muu ruumi 
rendiga seotult

VÕISTLUSTE ETTEVALMISTUS JA JÄRELKORISTUS €15,00

LISAGARDEROOBI KASUTAMINE €5,00
Suuremate võistluste või 
ürituste korral lisandub.

AULA (ilma tehnikata) €30,00
AULA KOOS HELIVÕIMENDUSE, VALGUS- JA 
VIDEOTEHNIKAGA €50,00

Sisaldab ka ürituse tehnilist 
teenindamist

SEMINARI/KOOLITUSE/MUU ÜRITUSE ETTEVALMISTUS 
JA JÄRELKORISTUS €15,00
LEKTOORIUM (ilma tehnikata) €20,00
LEKTOORIUM KOOS HELIVÕIMENDUSE JA 
VIDEOTEHNIKAGA €30,00

Sisaldab ka ürituse tehnilist 
teenindamist

AULA + LEKTOORIUM KOOS HELIVÕIMENDUSE, 
VALGUS- JA VIDEOTEHNIKAGA €70,00

Sisaldab ka ürituse tehnilist 
teenindamist

MOBIILSE HELI- ja VIDEOTEHNIKA RENT ÜRITUSTEKS €25,00

AATRIUM €100,00
Sisaldab multimeedia jm 
tehnika kasutamist.

ARVUTIKLASS (kokku 16 kohta) €20,00
Sisaldab multimeedia jm 
tehnika kasutamist.

ÜLDÕPPE KLASS (kokku 26 kohta) €15,00
Sisaldab multimeedia jm 
tehnika kasutamist.

AVATUD ÕPPEMAASTIK ( III või IV korruse üks pool, 
koos tehnikaga) €50,00

KUNSTMURUGA JALGPALLIVÄLJAK €40,00
Riietusruumi + duširuumi 
kasutamine hinnas

VÄLISKORVPALLI/VÕRKPALLIVÄLJAK €15,00
Riietusruumi + duširuumi 
kasutamine hinnas

TÖÖ-JA TEHNOLOOGIAÕPETUSE KLASS  (koos tehnika 
kasutamisega; 20 kohta) €30,00
KODUNDUSE KLASS (koos tehnika kasutamisega; 16 
kohta) €20,00
MUUSIKAKLASS koos digiklaveriga (26 KOHTA) €20,00
KUNSTIKLASS molbertitega (26 KOHTA) €15,00



KUNSTIKLASSI + KERAAMIKAAHJU KASUTUS (sõltub 
ajast ja mahust)

 Hind 
kokkuleppeline 

VÄLIKLASS koos istmetega (30 KOHTA) €10,00
PÕRANDAMAJUTUS
(1 inimene / 1 öö koos dušširuumi kasutusega) €8,00

SÖÖKLA SAAL €15,00
Tehnika kasutamine eraldi 
kokkulepitav.

KOOLIMAJA TUTVUSTUS KOOS ÕPPEMETOODIKAT 
TUTVUSTAVA LOENGUGA (grupp max 25 inimest) €200,00

Eeldab eelnevat kokkulepet ja 
pakume erinevaid 
grupijuhte/loengu läbiviijaid

1. RUUMIDE JA INVENTARI KASUTUSSE ANDMISEL ON VÕIMALIK ÜKS JÄRGNEVATEST HINNASOODUSTUSTEST:      
1.1 ruumide ja inventari kasutusse andmine õpilaste üritusteks ja ööbimiseks kuni 50%                                                          
1.2. ruumide ja inventari kasutusse andmisel reedest pühapäevani kuni 40 %                                                                                 
2. Ruumide ja inventari kasutusse andmise otsustamise ja soodustuste tegemise otsustamise õigus on koolijuhil või 
tema määratud isikul.                                                                                                                                                                                              
3. Ruumide kasutamise lepingu sõlmib rentnikuga haldusjuht ja allkirjastab koolijuht.  


