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Viljandi    Avatud    Noortetoa    prooviruumi    kasutamise    tingimused    

ja registreerimise kord 
 
 

1.   Viljandi  Avatud  Noortetoa  (edaspidi  VANT)  prooviruumi,  asukohaga  Hariduse  12a 

Viljandi, saavad kasutada VANTis registreeritud bändid. 

 

2. Bändiruum on mõeldud kasutamiseks ainult bändiproovi tegemise jaoks broneeringu ajal. 

 

3. Prooviruumis on statsionaarselt kasutamiseks: 

 

VÕIMENDUS  (PA): 

2 JBL EON615 

 

PULT: 

Midas DM 16 

 

MIKROFONID: 

3  Sennheiser E845s 

 

PILLIVÕIMENDID: 

1  Ampeg BA-115-V2 bassivõimendi 

2 BOSS KATANA100  kitarrivõimendit 

 

PILLID: 

Trummiset +trummitaldrikud 

Elektrikitarr  (koos  rihma ja kaabliga) 

Basskitarr (koos rihma ja kaabliga) 

 

KAABELDUS: 

5 XLR signaalikaabelit 

5 pikendusjuhet 

 

STANDID: 

3  mikrofonistandi 

1 kitarristand 

 
 

Kogu tehnika ja instrumendid on kasutamiseks vaid kohapeal. 
 

3. Prooviruumis on kasutamiseks basskitarr Fender Affinity Jazz Squier ja elektrikitarr 

Fender Stratocaster Squier,.  Kasuta  instrumente  heaperemehelikult!  Keelte 

purunemisel  teavitada  sellest  VANTi  administraatorit.  Purunenud  keelte  asendamine 

lepitakse kokku tehnilise töötajaga. 
 

4.   Prooviruumi kasutatakse veebipõhise graafiku alusel ja selle eest tasutakse järgnevalt: 
 

            Ühe tunni hind on 3€, iga järgnev tund maksab 2€. 

 Noortebändidele (noortebänd on bänd, kus enamik liikmeid on vanuses kuni 26) kehtib 
hind 5€ kalendrikuus ühe bändiliikme kohta (2x nädalas ja kuni 4 tundi). Prooviruumi 
hõivamine pikemaks ajaks kui 6 tundi, peab olema eelnevalt läbi räägitud VANT 
administraatoriga. 

Näide: bändis on 4 liiget, kuutasu kokku 20€.



5.   Arve prooviruumi kasutamise eest esitatakse vastutava isiku e-maili aadressile hiljemalt 

järgneva kuu 10. kuupäevaks. 
 

6.   Iga bänd registreerub VANT administraatori juures. Ainult alaealistest koosneva bändi 

puhul  on  täisealine  vastutaja  nõutud.  Prooviruumi  kasutajad  kohustuvad  tutvuma 

kasutamise tingimustega ja neid täitma. Vastutaja nõuab tingimuste täitmist kõikidelt 

bändiliikmetelt. 
 

Bändi    koosseisu    muutudes    kohustub    vastutaja    teavitama    sellest    VANT 

administraatorit. 
 

7.   Ainult vastutaval isikul on õigus allkirja vastu saada prooviruumi võti ning ligipääsu 

kood. 
 

8.   Võtmete paljundamine ja koodi edasiandmine kolmandatele isikutele on keelatud. 
 

9.   Prooviruumi   kasutamiseks   on   avatud   veebipõhine   Google   graafik,   milles   saab 

muudatusi  teha  iga  bändi  vastutav  isik.  Graafik  koostatakse  vastutavate  isikute 

ettepanekute alusel ja võimaluste kohaselt. 
 

10. Proovi  ära  jätmisel  teha  muudatus  veebipõhises  graafikus  või  teavitada  VANTi 

administraatorit emailil lennukitehas@sakalakeskus.ee. 
 

11. Bändi tegevuse lõpetamisest ja prooviruumi kasutamisõigusest loobumisel teavitatakse 

koheselt VANT administraatorit ning tagastatakse võtmed. 
 

12. Katkistest   ja   lõhutud   või   puuduolevast   inventarist   teavitatakse   koheselt   

VANTadministraatorit. 
 

13. Prooviruumi kasutaja hoolitseb selle eest, et temast jääb maha puhas ja korras ruum. 

Prooviruumi koristatakse VANTi poolt. 
 

14. Mõnuainete tarvitamine prooviruumis on keelatud. 
 

15. Prooviruumis  võib  hoida  oma  isiklikke  muusikainstrumente  ja  võimendusaparatuuri, 

kuid trummikomplekti ja pillivõimendite hoidmine kooskõlastada VANTi 

administraatoriga. Kõik asjad paigutada korrektselt riiulitele. VANT ei vastuta 

prooviruumi jäetud isiklike asjade eest. 
 

16. Isikutel,  kes  ei  täida  prooviruumi  kasutamise  tingimusi,  keelatakse  prooviruumi 

kasutamine  ning  tekitatud  kahju  nõutakse  sisse  Eesti  Vabariigi  seadustes  ettenähtud 

korras. 
 

17. VANTi prooviruumis on videovalve.

mailto:lennukitehas@sakalakeskus.ee


Vastutav isik: 

Nimi: 

Isikukood: 

Aadress: 

 
 

Telefon: 

E-mail: 

 
 

Bändi nimi: 
 

 
 

Bändiliikmete nimed: 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

Soovime kasutada bändiruumis olevaid pille: 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

 
 

 Olen  tingimustega  tutvunud  ja  kohustun  järgima    

(kuupäev ja allkiri) 


