LUKUKAUSI- JA KERTALUONTEISET MAKSUT
Varhaiskasvatus

Avoin linja

Lukukausi (15 krt)

Instrumenttiopetusta 15 min. viikossa

195 €

Instrumenttiopetusta 30 min. viikossa

390 €

Instrumenttiopetusta 45 min. viikossa

560 €

Instrumenttiopetusta 60 min. viikossa

780 €

80 €

musiikkileikkikoulu kerran viikossa

151 €

120 €

musiikkileikkikoulu 2 kertaa viikossa

215 €

tanssiopetus kerran viikossa

151 €

tanssiopetus 2 kertaa viikossa

215 €

musiikkiteknologia

242 €

yleiset aineet ja orkesterit

55 €

Hinta per lukukausi

musiikkileikkikoulu kerran viikossa 45 min.

78 €

musiikkileikkikoulu kerran viikossa 60 min.

97 €

soitinvartti
SoiVa-kerho
Soitinopetus

Hinta per lukukausi

perus -ja syventävät opinnot

235 €

aikuisopinnot

366 €

AIKUISTEN SOITTORYHMÄ

sivuaine (30'/vko)

178 €

bändipaja

132 €

kouluikäisten kanteleryhmä

78 €

lapsi-aikuinen ryhmäopetus

382 €

Tanssinopetus

Hinta per lukukausi

1 kerta/vko (30 min.)

65 €

musiikkiopiston oppilaat

40 €

1 kerta/vko (45 min.)

84 €

foorumin puitteissa vuokrattavat

70 €

1 kerta/vko (60 min.)

84 €

ulkopuoliset (kertavuokra)

110 €

1 kerta/vko (90 min.)

178 €

2 kertaa/vko (45-75 min.)

180 €

Tämän ylittävästä opetuksesta (enintään 2 x 75’ = 150 min)
peritään maksu minuuteittain seuraavasti:
opetusta viikossa yht. 165 min.

190 €

opetusta viikossa yht. 180 min.

211 €

opetusta viikossa yht. 195 min.

227 €

opetusta viikossa yht. 210 min.

240 €

opetusta viikossa yht. 225 min.

258 €

opetusta viikossa yht. 240 min.

276 €

opetusta viikossa yht. 255 min.

294 €

opetusta viikossa 3x90min. = 270min.
(ylimääräinen 15 min. = 12 €)

312 €

Sisaralennus 15%. Vanhin maksaa koko maksun.
Muut saavat alennusta yhdestä yllä olevasta.

3 oppilasta

150 €

4 oppilasta

120 €

5 oppilasta

100 €

Ulkopuolisen tasosuoritus

250 €

Soitinvuokra lukukaudelta

(Jos soitin vuokrataan kesken lukukauden,
vuokraa ei alenneta)

Maksuttomat koeajat:
Opintonsa aloittavalla oppilaalla on mahdollisuus
kokeilla musiikki- tai tanssiharrastusta
ilmaiseksi.
EI KOSKE AVOINTA LINJAA.
Soitinopetuksessa koeaikaa on ensimmäinen
oppitunti, ryhmäaineissa kaksi oppituntia. Myös
ilman hyväksyttävää syytä tapahtunut poissaolo
tunnilta luetaan koeaikaan. Poissaolosta on
ilmoitettava edeltä käsin. Mahdollinen paikan
irtisanominen on tehtävä kahden vuorokauden
sisällä viimeisestä koetunnista. Mikäli
irtisanominen tapahtuu määräajan kuluessa,
lukukausimaksu palautetaan.
Opintojaan jatkavalla soitinoppilaalla ei ole
koeaikaa uuden lukuvuoden alussa.
Ryhmäaineissa koeaika koskee myös opintojaan
jatkavia.

Lukukausimaksuista, oppilaspaikan irtisanomisesta yms.
löydät lisätietoja opiston kotisivuilta:
www.heinola.fi/heinolanmusiikkiopisto
Savontie 11
18100 HEINOLA

www.heinola.fi/heinolanmusiikkiopisto

050 084 2113 rehtori
044 797 7010 kanslia

Tilavuokrat
Järjestöt
sali, sisältää aulan ja keittiön

100€ / vrk

luokka / bändiluokka

10,50 € / tunti

sali (harjoituskäyttö)

12,40€ / tunti

tanssistudio (harjoituskäyttö)

12,40€ / tunti

tanssistudio (esityskäyttö; sisältää tekniikan ja oheistilat)

100€ / vrk

katsomorakenteet ja penkit

100 €

Yksityishenkilöt ja yritykset
sali, sisältää aulan ja keittiön

200€ / vrk

luokka / bändiluokka

12,40€ / tunti

sali (harjoituskäyttö)

17,85€ / tunti

tanssistudio (harjoituskäyttö)

17,85€ / tunti

tanssistudio (esityskäyttö; sisältää tekniikan ja oheistilat)

200€ / vrk

katsomorakenteet ja penkit

100 €

Ylimääräinen siivous todellisten kustannusten mukaan, minimi 100€
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero

Alle 18-vuotiaiden yhdistysten musiikkiopiston käyttö veloituksetta.
Musiikkiopistolla oikeus perua ilmaiset harjoitusvuorot oman sekä maksullisen vuoron vuoksi.
Alle 18-vuotiaiden yhdistyksien tilaisuudet, joista peritään pääsymaksu ja joissa tarvitaan
katsomorakenteet, musiikkiopisto veloittaa hinnaston mukaisen taksan.

Savontie 11
18100 HEINOLA

www.heinola.fi/heinolanmusiikkiopisto

050 084 2113 rehtori
044 797 7010 kanslia

