
TantsuRUUMi ATELJEE 
KASUTAMISE AVALDUS

Avaldan käesolevaga soovi TantsuRUUMi ateljee kasutamiseks, saades:

�� Kultuuriministeeriumi poolset ruumi kasutamise toetust 90% ulatuses (tantsukunstnik / kuulun Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liitu);

�� Kultuuriministeeriumi poolset ruumi kasutamise toetust 80% ulatuses (tantsukunstnik / ei kuulu Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liitu);

�� Kultuuriministeeriumi poolset ruumi kasutamise toetust 50% ulatuses (riiklikult toetatud ja oma ruume omav organisatsioon).

Ruumi kasutuse eesmärk:

��Mitte-produktsioonisuunaline (avatud protsess) �� Produktsioonisuunaline (tulemusele suunatud protsess)

Täpsusta mõne lausega, mille jaoks soovid ruumi kasutada:

Ruumide eelistus:

�� väike saal 80 m2

�� keskmine saal 105 m2

Ruumi broneerija / vastutava isiku kontaktid:
Nimi

Tel

e-mail

Omafinantseeringu arve rekvisiidid:
Isiku / organisatsiooni nimi, aadress, e-mail

Ruumikasutuse eelistatud kuupäevad ja kellaajad:

TantsuRUUMi ateljee ajad E – R 8.00 – 15.30 ja L – P 8.00 – 23.00. Lisavõimalused on koolivaheaegadel ja suvekuudel.

Kõikide ruumikasutajate nimed:

�� saal A 120 m2

�� saal B 130 m2



TINGIMUSED RUUMI KASUTAMISEKS

1. TantsuRUUMi ateljee eesmärgiks on pakkuda  tantsuloome protsessiks sobivaid ruume soodsatel tingimustel 
eeskätt tantsukunstnikele, kellel puuduvad vastavad ruumikasutuse võimalused. 

2. Ruumi broneeringut saab teha kuni 3 kuud ette.

3. TantsuRUUMi ateljee kasutamiseks tuleb täita käesolev avalduse vorm ja esitada hiljemalt iga eelneva kuu 
10.-ndaks kuupäevaks aadressile info@tantsuagentuur.ee.

4. Broneering kinnitatakse hiljemalt kümne tööpäeva jooksul avalduse saabumisest juhul, kui taotleja vastab 
etteantud tingimustele ning soovitud ruumide ajad ja mahud on vabad. Juhul, kui samale saaliajale on mitu 
soovijat, püütakse leida läbirääkimiste teel lisaks teisi vabu ja sobivaid saaliaegu või jagatakse kattuv maht 
soovijate vahel võrdselt.

5. TantsuRUUMi ateljee ruume saab broneerida ühele päevale korraga 1-3 tunniks, erikokkuleppel ka pikemaks 
perioodiks.

6. Ruumide omafinantseeringu tasu arvestatakse aastal 2018 alljärgneva hinnakirja alusel:

7. Omafinantseeringu arved esitab SA Eesti Tantsuagentuur ruumi kasutajale ühe kuu koondarvena järgmise kuu 
5.-ndaks kuupäevaks.

8. Broneeritavate saalide kogumaht jaguneb proportsionaalselt võrdses mahus kõikidele saalidele ühe kuu jooksul. 
Juhul kui nt. suuremate saalide osas on maht juba täis, saab broneerida vaid väiksemaid ruume.  
Palume ruumide broneerijatel arvestada ruumi suuruse tegeliku vajadusega, et vältida suuremate 
proovisaalide üle broneerimist!

9. TantsuRUUMi ateljee ruume saab kasutada vaid avalduses märgitud tegevusteks. 

10. Broneeritud ajast loobumiseks tuleb teada anda esimesel võimalusel, hiljemalt viis tööpäeva enne broneeritud 
ateljee kasutamise aega. Etteteatamata mittekohaletuleku puhul tuleb saali broneerijal tasuda ruumi rendi 
täishind hinnakirja alusel.

11. TantsuRUUMi ateljees pole võimalusi asjade ladustamiseks. Ruumide kasutaja tagab käesolevaga, et ei kahjusta 
ruume ega vahendeid ning jätab selle seisukorda, millisena see vastu võeti. 

12. Erinevate probleemide korral palume koheselt teavitada Eesti Tantsuagentuuri kontaktisikut. 

SAALI TUNNIHINNA ARVESTUS m2 Hind (aluseks hulgihind 
30 tundi nädalas) 10 % omafin. 20 % omafin. 50 % omafin. 

Suur saal A 120 22.8 2.28 4,56 11,4

Suur saal B 130 22.8 2.28 4,56 11,4

Keskmine saal 105 20.4 2,04 4,08 10,2

Väike saal 80 14.4 1.44 2,88 7,2

* kõik hinnad sisaldavad käibemaksu

��Olen tutvunud Eesti Tantsuagentuuri ruumide kasutuse korraga, nõustun TantsuRUUMi 
ateljee kasutustingimustega ning kinnitan, et tasun ruumi rendi omaosaluse vastavalt 
kasutatud mahule ja hinnakirjale.

SA Eesti Tantsuagentuur
Hobujaama 12, Tallinn 10117
56 22 47 17
info@tantsuagentuur.ee
www.tantsuagentuur.ee/tantsuruum

Nimi

Allkiri

Kuupäev
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