
Neljapäeval Reedel Laupäeval

Poole tunni pilet - 6 € 8 €
Ühe tunni pilet 6 € 8 € 11 €
Kahe tunni pilet 8 € 10 € 14 €
Kolme tunni pilet 10 € 12 € 17 €

Neljapäeval Reedel Laupäeval

Dušikabiini külastus 4 € 4 € 6 €

40 €

2. Privaatne dušikabiin

 * Kui dušikabiini järjekorras on enne sind ootamas rohkem kui üks inimene, siis on võimalik jätta oma nimi ja telefoninumber 
ning sulle helistatakse, kui järjekord sinuni jõudma hakkab.

 * Dušikabiinis on lisaks sooja veega dušile olemas ka vedelseep, nagid ja peegel.

 * Neljapäeval ja reedel saab 4 € baastasu eest dušikabiinis veeta kuni 20 minutit. Dušikasutuse pikendamine neljapäeval ja 
reedel maksab 1 € viie minuti kohta. Laupäeval saab 6 € baastasu eest dušikabiinis veeta kuni 15 minutit. Dušikasutuse 
pikendamine laupäeval maksab 2 € viie minuti kohta.

Käterätiku ostmine
Kui pühapäeva lõunaks rätikut tagasi ei too, oledki selle omanik :)

 * Dušikabiin on õuest eraldi sissepääsuga ja seest lukustatava uksega. Pesemis- ja iluprotseduure saad seal nautida üksi.

5 €

10 €

SAUN, DUŠŠ JA KÜMBLUSTÜNNID
 Info ja hinnakiri festivalil Hard Rock Laager 2019

1. Ühissaun, ühisdušš ja kümblustünnid
 * Pilet sisaldab ühissauna, ühise dušiga eesruumi ja õues asuvate kümblustünnide kasutamist.
 * Eesruumis on lisaks sooja veega dušile olemas ka vedelseep, nagid ja peegel.
 * Ühissauna näol on tegemist segasaunaga, kus riietuse olemasolu või puudumine on igaühe enda otsustada.
 * Soovi korral on võimalik juurde osta või rentida rätikuid, samuti on võimalik lisatasu eest kasutada pakihoiu teenust.

 * Soovi korral on võimalik juurde osta või rentida rätikuid.

2 €

4 €

3. Rätikute rent ja müük
Käterätiku rent (lisaks tagatisraha 2 €)
Tagatisraha saab tagasi, kui rätik tagastada hiljemalt pühapäeval kella 12:00-ks

Tagatisraha saab tagasi, kui saunalina tagastada hiljemalt pühapäeval kella 12:00-ks

Saunalina ostmine
Kui pühapäeva lõunaks saunalina tagasi ei too, oledki selle omanik :)

Saunalina rent (lisaks tagatisraha 5 €)

4. Sauna VIP pilet
 * Võimaldab kasutada piiramatult sauna, dušše ja kümblustünne festivali Hard Rock Laager 2019 ajal.
 * Neljapäeval ostes on lisaboonuseks samade teenuste tasuta kasutamine neljapäeva õhtul.
 * Ka privaatse dušikabiini kasutamine on sauna VIP piletiga tasuta, kuid toimub üldises elavas järjekorras.

 * Kõik inimesed, kes kasutavad sauna, dušikabiini, kümblustünne, õues olevat veekraani ja/või purret kinnitavad, et austavad 
ja järgivad nii festivali üldiseid reegleid kui ka saunaomaniku reegleid, mis on loetavad sauna seinal. Reeglite rikkumise korral 
tehakse vajadusel koostööd nii festivali turvameeskonna kui ka politseiga.

Piiramatu kasutusega VIP pilet

ÜLDINE INFO

 * Sauna kraanides, duššides ja ka sauna kõrval olevas tasuta veekraanis voolab jõevesi, seega juua neist ei tasu.

 * Saun on avatud neljapäeva õhtul alates umbes kella 19:00-st, lõpuaeg selgub jooksvalt. Reedel ja laupäeval on saun avatud 
kogu festivaliala lahtioleku ajal.

 * Küsimuste ja probleemide korral saad abi sauna piletiletist (telefon +372 5607 5356) ja sauna omanik Jaanus Sepalt (telefon 
+372 5698 3774).


