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RAJA UJULA KODUKORD 

1. Ujula on avatud E-R 6.30-22.00; L-P 10.00-21.00. 

2. Iga paariskuu viimasel pühapäeval on ujula suletud suurpuhastuseks. 

3. Linnarahvale on ujula lahtiolekuaegadel ujumiseks 2 rada (rajad 7 ja 8). 

4. Ujula ruumidest tuleb lahkuda sulgemise ajaks. Ujula ja jõusaali piletite müük lõpeb 1 tund     

enne maja sulgemist. 

5. Külastuskord kestab 120 minutit. Selle aja sees on pesemine, ujumine ja/või jõusaali           

kasutamine, riietumine. 

6. Külastusaja ületamisel lunastab klient uue ühekorra pileti. 

7. Sooduspileti saab lunastada ainult kehtiva soodustust võimaldava dokumendi alusel. 

8. Treeningule tulles teavitab õpilane/sportlane administraatorit, millise treeneri 

treeningrühmas ta osaleb. 

9. Kuni 14-aastased lapsed pääsevad ujulasse vähemalt 18-aastase saatjaga. 

10. Eelkooliealised lapsed pääsevad ujulasse tasuta ainult koos pileti ostnud täiskasvanud 

saatjaga. 

11. Laste ujumisoskuste, tervisliku seisundi ja järelevalve eest vastutab tema täiskasvanud saatja. 

12. Ujula üksikkülastaja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest. Tervislikust seisundist (s.h 

haigused, kurnatus, väsimus, valed võtted jne.) ning treenija hooletusest tulenevate vigastuste ja 

traumade eest vastutab külastaja ise.  

13. Alla 3-aastasetel lastel on ujumismähkme kasutamine kohustuslik. 

14. Jalanõud tuleb jätta koridori kappi. 

15. Pesemine enne ujumist on kohustuslik kõigile. Treeninggrupi õpilaste pesemise eest vastutab 

grupi treener. Pesta tuleb end ilma ujumisriieteta ja kasutama peab dušigeeli või seepi, 

pesusvammi, -käsna, -harja või -kinnast. 

16. Riietus-ja duširuumides ei ole lubatud raseerimine, habemeajamine, juuste värvimine, 

pediküür, keha koorimine jms tegevused. Isikliku fööni ja muude isiklike elektriliste vahendite 

kasutamine on keelatud. 

17. Saunades õlide, mee, soolade jm kehahooldusvahendite kasutamine on keelatud. Leili 

visatakse mõõdukalt, ainult sooja veega kuivadele kividele, arvestades seejuures kaassaunaliste 

soovidega. Vihtlemine ei ole lubatud. Peale saunade kasutamist loputatakse end duši all puhtaks. 

18. Ujumiseks kasutatud inventar tuleb kasutaja poolt tagasi panna selleks ettenähtud kohta. 

19. Väikelaste basseini võivad kasutada ainult lapsed vanuses kuni 7 aastat koos ühe saatva 

vastutava isikuga. 

20. Ujumisel on kohustus kasutada spetsiaalset ujumistrikood või ujumispükse. 

21. Ujumismüts on kõigile kohustuslik. 

22. Ujula siseruumidesse lubatakse kuni 15 minutit enne broneeritud aega.  

23. Treeningut alustab ja lõpetab treener vastavalt tunniplaanile. 



24. Treener/juhendaja vastutab treenitavate/juhendatavate isikute ohutuse eest (vajadusel 

annab esmaabi või päästab uppujat), vastutab selle eest, et grupi liikmed järgivad ujula 

kodukorda  ja lahkuvad siseruumidest õigeaegselt.  

25. Grupitreeningul osalejatele on peale ujumistreeningut võimalus kasutada mullivanni ja sauna 

max 15 minutit. 

26. Ujula optimaalse kasutuse tagamiseks laste grupitreeningute läbiviimisel on suure basseini 

ühe raja täituvuseks arvestatud 9-12 ujujat. 

27. Mullivannis võib korraga viibida maksimaalselt 7 inimest. 

28. Koolid ja spordiklubid kasutavad ujula ruume eelnevalt kokkulepitud ja kinnitatud tunniplaani 

alusel. 

29. Koolikohustuse ujumistundide ajal tohivad õpilased viibida basseiniruumis ainult koos 

õpetaja või juhendajaga. Õpetaja kannab täit vastutust oma klassi laste ohutuse eest. Õpetaja on 

kohustatud nõudma lastelt ujula kodukorra täitmist. Õpetaja/saatja peab korda riietus- ja 

duširuumides. Selle eelduseks on vähemalt kahe täiskasvanud saatja olemasolu (üks 

meesterahvas ja üks naisterahvas). 

30. Võistluste ajal basseinides treeninguid ei toimu.  

31. Radadest risti läbiujumine on keelatud. Radadel toimub parempoolne liiklus. Arvestada tuleb 

samal rajal ujuvate teiste külastajatega. 

32. Vettehüpped on lubatud ainult suure basseini stardipukkidelt või nende kõrvalt. 

Õppebasseini hüppamine on keelatud. 

33. Rajapiiretel istumine ja turnimine on keelatud. 

34. Ujula personal ei vastuta kaotatud ja unustatud asjade eest. 

35. Märg põrand on libe! Jooksmine on keelatud, kuna see on ohtlik nii sinule kui teistele 

külastajatele. 

36. Pärast ujula külastamist ja/või duši all käimist peab end kuivatama enne riietusruumi 

sisenemist. 

37. Ujula külastaja sh. treener/juhendaja/õpetaja peab käituma viisakalt, hoidma puhtust, 

järgima käesolevat kodukorda ning tagama peale kasutamist ruumide korrashoiu. 

38. Ujula personalil on õigus nõuda ujula kodukorda rikkunud külastaja(te) kohest lahkumist  ja 

kahju tekitamise korral nõuda sisse tekitatud kahju. 

39. Soovimatult rikutud või lõhutud inventarist tuleb koheselt teavitada ujula administraatorit ja 

tekitatud kahju tuleb kahjutekitajal kompenseerida. 

40. Ürituse/võistluse korraldaja peab tagama kodukorrast kinnipidamise kõigil, kes on otseselt 

või kaudselt ürituse/võistlusega seotud ja viibivad ujulas korraldaja nõusolekul.  

41. Avalike ürituste/võistluste toimumise ajal peavad pealtvaatajad täitma ürituse korraldaja 

poolt kehtestatud tingimusi ja nõudeid. 

42. Broneeringuid saab teha ainult kirjalikult. Kehtiva broneeringu muutmine või tühistamine 

toimub ainult kirjalikult. 

43. Ujulas on rangelt keelatud suitsetada, viibida alkoholi- või narkojoobes, võtta kaasa jooke 

klaastaaras, võtta kaasa kergesti purunevaid esemeid, omada külm- või tulirelvi ning kergesti 

süttivaid aineid, võtta kaasa koduloomi, lõhkuda ujula inventari ning seadmeid. 

44. Kodukorra juhiste mittetäitmise korral on Spordikeskusel õigus hüvitamiseta peatada 

ajutiselt või lõplikult ligipääs Pärnu Spordikeskuse teenustele. 

 

 

 


