Karulaugu Spordikeskuse
SISEKORRAEESKIRJAD

Kinnitatud 03.06.2019

1.ÜLDINE KODUKORD
1.Karulaugu Spordikeskuse (edaspidi nimetatud spordikeskus) staadioni ja selle riietusruumide
(edaspidi nimetatud koos Spordisaal või ka eraldi vastavalt kontekstile Spordisaal või riietusruum)
kasutamine toimub sihtotstarbeliselt lepingu ja Staadioni kasutusgraafiku alusel
1.1 Spordikeskuses liikumine riietusruumi toimub isikliku liikmekaardi või
administratsiooni/areenimeistri poolt registreeritud külalise kaardi alusel või ainult koos
õpetaja/treeneriga
1.2 Klient jälgib spordikeskuses olevaid viitasid ja märke, et leida temale määratud riietusruum.
Klient kasutab vaid temale ettenähtud riietusruumi.
1.3 Riietusruumis on välisjalanõudes viibimine keelatud. Välisjalanõud asetatakse riietusruumis
viibimise ajal selleks ette nähtud jalatsikappi või koridori.
1.4 Rikutud ruumidest ja riietusruumi inventaaridest tuleb koheselt teavitada
administratsiooni/areenimeistrit ja vajadusel kanda materiaalset vastutust.
1.5 Staadionil, riietusruumis ning olmeruumides tuleb hoida puhtust ja korda. Klient on kohustatud
staadioni ja riietusruumi kasutuse lõppedes treeningpaiga puhastama tekitatud prahist.
1.6 Toiduga / s.h. närimiskumm / ja kleepuvate jookidega on sisenemine riietusruumidesse keelatud.
1.7 riietusruumidesse on keelatud tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke
esemeid.
1.8 Klient on kohustatud jälgima, et oma tegevuse või tegevusetusega ei segataks teisi keskuse
olmeruumide kasutajaid. Samuti kohustub järgima administratsiooni korraldusi.
1.9 Klient on kohustatud jälgima üldisi ohutusnõudeid nii enda kui ka teiste Spordikeskuse külastajate
ja riietusruumis viibijate suhtes.
1.10 Spordikeskusesse on keelatud siseneda tõuke- ja jalgratastega, rulluiskudega jms vahenditega
1.11 Spordikeskus ei vastuta Kliendi tervisliku seisundi ja isiklike asjade eest
1.12 Spordihoones on keelatud suitsetamine ja narkootiliste ainete tarvitamine ning viibimine
alkoholijoobes
1.13 Reeglite korduval rikkumisel on Spordikeskusel õigus paluda kliendil lahkuda
1.14 Spordikeskuse koridorides on videovalve
1.15 Karulaugu Spordikeskus on avatud äripäevadel 6.30-23.00 ja nädalavahetustel 9.00-21.00.
Keskus osutab teenuseid lahtioleku aja vältel. Ürituste, võistluste ja turniiride korral üle mindud aja
eest esitatakse arve korraldaja klubile. Vastavalt iga alustatud 30 minutit 20 eurot.

Kui tekib erakorraline üleaja olek, (st teenindusjuhti ei ole ette hoiatatud eelnevalt) vastavalt iga
alustatud 30 min 30 eurot.

2. TREENINGUD/TURNIIRID/VÕISTLUSED
2.1 Õpetajad/treenerid koordineerivad sportlaste liikumist ja tegevust spordikeskuses
2.2 Korra ja riietusruumi inventari kasutamise ning korrashoiu ja sportlaste turvalisuse eest vastutab
treener. Võistluste ajal vastutav isik, kelle määrab korraldaja ning kes on tutvunud kodukorraga.
2.2.1 Treener või vastutav isik teavitab sportlasi kehtivatest sisekorraeeskirjadest ja järgib nende
täitmist
2.2.2 Treener hoiab puhtust ja korda treeningsaalis
2.2.3 Treener või vastutav isik täidab ühekordseid ülesandeid, mis on seotud spordikeskuse (sh
staadioni ja riietusruumide) parema kasutamisega
2.2.4 Traumade ja vigastuste puhul annab õpetaja/treener/vastutav isik esmaabi, teavitab vajadusel
spordikeskuse administratsiooni ja kutsub kiirabi
2.2.5 Treener vastutab selle eest, et treeninggrupi liikmed ei läheks enne kasutusgraafikus
ettenähtud treeningaega treeningruumi ning vabastaksid treening- ja olmeruumid õigeaegselt.

