
GJALDSKRÁ

Gjaldskrá íþróttamiðstöðva í Borgarbyggð 
2020

Gildir frá 01.01.2020
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  320 kr.
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   38.950 kr.
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6 - 15 ára 
Sund 10 ára og yngri* 
Sund - stakur miði  11 - 15 ára 
Sund - 10 miða kort  11 - 15 ára        
Sund - árskort       
Þreksalur og sund - stakur miði fyrir nemendur í 7. - 10. bekk**    Þreksalur og sund - 10 
miða kort fyrir nemendur í 7. - 10. bekk**  Þreksalur og sund - árskort fyrir nemendur í 
7. - 10. bekk*       
*börn byrja að borga 1. júní árið sem þau verða 10 ára og mega fara ein í sund.
** Aðeins undir eftirliti íþróttafræðings

16 ára og eldri
Sund - stakur miði    
Sund - 10 miða kort  
Sund - árskort 
Vatnsleikfimi - stakur miði  
Vatnsleikfimi - 10 miða kort 
Þreksalur og sund - stakur miði  

Þreksalur og sund - 10 miða kort  
Þreksalur, sund og spinning - mánaðarkort 
Þreksalur, sund og spinning - árskort 
Þreksalur og sund - 6 mánaðarkort* 20% afsláttur af mánaðarkorti Þreksalur og sund - 3 

mánaðarkort* 20% afsláttur af mánaðarkort

Framhaldsskólanemar 16 - 25 ára (ne
Þreksalur og sund - stakur miði* 50% afslátt
Þreksalur og sund - mánaðarkort* 50% afslá
Þreksalur og sund - árskort* 50% afsláttur 
Þreksalur og sund - 6 mánaðarkort* 20% afs
mánaðarkort* 20% afsláttur af mánaðarkort
 630 kr.
4.100 kr.

  22.170 kr.
   19.730 kr.

i 

mendaskírteini)
ur       
ttur  

láttur af mánaðarkorti Þreksalur og sund - 3 
i 

  9.820 kr.



GJALDSKRÁ

Aldraðir og öryrkjar
Sund og þreksalur - stakur miði      320 kr.
Sund og þreksalur - 10 miða kort   2.200 kr.
Sund og þreksalur - árskort    6.250 kr.
Vatnsleikfimi - stakur miði       370 kr.
Vatnsleikfimi - 10 miða kort    3.100 kr.

Leiga
Sundfatnaður 690 kr.
Handklæði 690 kr.
Íþróttasalur 1/1 8.980 kr.
Íþróttasalur 2/3 6.870 kr. 
Íþróttasalur 1/3 4.970 kr.
Þolfimisalur 6.250 kr. 
Æfingabúðir/íþróttavöllur/ salur/sundlaug pr. einstakling yfir helgi 3.180 kr.
Afmæli í sal - tveir tímar 9.500 kr.
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