Gjaldskrá að sundlaugum Garðabæjar frá 1. janúar 2018
Börn 10 ára og yngri, 67 ára og eldri og öryrkjar fá gjaldfrían aðgang að sundlaugum Garðabæjar
Sundlaugarnar Ásgarði og Álftanesi
Verðskrá
Börn á aldrinum 11-17 ára
Stakt gjald sund (og þrek*)
10 miða kort**
30 miða kort**

Árskort í þreksal (Ásgarði) og sund 16-17 ára

160 kr.
1.290 kr.
2.670 kr.
15.500 kr.

* Börn yngri en 16 ára fá ekki aðgang að þreksal nema í fylgd íþróttakennara

Fullorðnir á aldrinum 18-66 ára
Stakt gjald í sundlaug Álftaness
Stakt gjald í sundlaugina Ásgarði
10 miða kort**
30 miðar **
Árskort í þreksal (Ásgarði) og sund

640 kr.
640 kr.
4.200 kr.
8.600 kr.
35.000 kr.
-

Ýmis þjónusta
Sundföt eða handklæði
Hvert kaffiglas - með ábót
** Garðakort - rafræn CTS kort

** Stofngjald afsláttarkorta er 800 kr. En þau má nýta áfram til endurhleðslu
Varðandi aðra þætti gjaldskyldu
- Börn 0-10 ára eru ekki gjaldskyld, miðað er við daginn sem þau verða 11 ára.
- Barnagjald miðast við 11 ára til 17 ára (18. afmælisdag).
- Gjaldskylda fellur niður við 67 ára aldur og miðast við afmælisdag,

framvísa verður persónuskilríkjum og kaupa rafrænt aðgangskort.
- Öryrkjar eru ekki gjaldskyldir gegn framvísun skírteinis sem gefið er út af Sjálfsbjörgu,
félagi fatlaðra í Reykjavík, sem skal endurnýjað árlega.
- Skírteini Tryggingastofnunar ríkisins “grænt skírteini” vegna varanlegrar örorku
eða "gult skírteini" vegna tímabundinnar örorku og skírteini Blindrafélags “blátt skírteini”.
- Allir sem fá "frían" aðgang þurfa að nota rafræn Garðakort.

Varðandi eldri kort
- Öll klippikort gilda áfram þar til þau eru upp urin!
- Afsláttarmiðar eru aðeins seldir inná rafræn CTS kort

Útleiga á íþróttasölum
Greiða skal fyrirfram fyrir afnot nema um fasta samninga sé að ræða.
Samþykkt í bæjarstjórn Garðabæjar 7. desember 2017
Guðjón Erling Friðriksson,
bæjarritari.

530 kr.
100 kr.
800 kr.

