
SPORDISAALI KODUKORD 

 

• Paikuse Spordikeskus spordisaalis on avatud kasutamiseks 

spordiklubidele, kehakultuurikollektiividele ja üksikisikutele vastavalt kasutusel 

olevale tunniplaanile (nende poolt sõlmitud lepingutele) E-R alates kella 8.00 – 

22.00 ja L-P 9.00-20.00; 

• Spordikeskusesse sisenemine ja väljumine toimub peauksest, 

evakuatsiooniks mõeldud väljapääse kasutatakse ainult hädaolukorras; 

• Spordikeskuse külastajal on õigus ja kohustus enne kasutamist tutvuda 

kodukorraga; 

• Spordikeskuse spordisaali kasutamiseks on koostatud treening-saalide 

kasutamise tunniplaan. Külastajatel, kellel ei ole ettenähtud tunniplaani järgi 

treening-saalis tunde, on kohustuslik spordikeskuse ruumides viibimiseks 

eelnevalt osta pilet; 

• Tunniplaani alusel treening-tundidesse lubatakse sportlasi ainult treeneri 

või esindaja juuresolekul, kes ka viimasena peale tunde lahkub saalist; 

• Sportlasi ja klubisid lubatakse spordikeskusesse neile ettenähtud tundidel 

15 minutit enne treeningtunni algust eeldusel, et ei segata toimuvaid 

treeninguid; 

• Sportlased ja klubid peavad vabastama spordikeskuse 30 minutit peale 

treeningu lõppu; 

• Paikuse spordikeskuse siseruumides on kohustuslik kasutada puhtaid 

spordisaalis viibimiseks mõeldud spordijalatseid; 

• Treening-saalides võib viibida ainult spordiriietuses. Üleriietes ja 

tänavajalatsites on treening-saalides viibimine keelatud /v.a. võistluste ajal 

tribüünidel/; 

• Külastaja vastutab täielikult nende poolt spordikeskusele tekitatud kahjude 

eest, mis on põhjustatud spordikeskust säästva ja heaperemeheliku põhimõtte 

eiramisest; 

• Treener või esindaja ja külastaja on kohustatud hoidma puhtust; 

• Treening-tunnis kasutusel olnud spordiinventar tuleb peale tunni lõppu 

tagasi viia selleks ettenähtud ruumidesse ja kohta; 



• Spordikeskuse inventari kasutatakse ainult selleks ettenähtud tegevuseks; 

• Spordikeskuse inventari kasutatakse vastavalt selle kasutusjuhendile; 

• Spordikeskuses on keelatud igasugune omavoliline muutuste tegemine 

spordisaalides; 

• Külastaja peab arvestama kõigi teiste külastajatega; 

• Külastaja peab riietumiseks ja pesemiseks kasutama selleks ettenähtud 

ruume; 

• Spordikeskuse ruumides ja ümbruses on suitsetamine keelatud; 

• Spordikeskuse ruumides on keelatud sõita rula, ratta vms. vahendiga; 

• Spordikeskuses käitutakse hea tava kohaselt; 

• Spordikeskus ei vastuta järelevalveta jäetud isiklike asjade eest; 

• Spordikeskus ei vastuta külastaja tervisliku seisundi eest; 

• Spordikeskuse kodukorra vastu eksivat isikut karistatakse koheselt 

spordikeskusest lahkumise nõudmisega või rahalise trahviga. Kodukorra 

korduval rikkumisel keelatakse süüdlasel spordikeskuse kasutamine kuueks 

kuuks. 

 

Lühidalt – käitu spordikeskuses selliselt nagu sa käitud kodus ja oma kõige parema 

sõbraga ning kasuta spordikeskuse vara sama heaperemehelikult nagu see on sinu 

vara. 


