
 

 

 

Pärnu Lastestaadioni kodukord 

Kinnitatud juhataja 30.09.2022 käskkirjaga nr 1-1/25. 

 

 

1.1. Üldine 

1.1.1. Kõigil külastajatel on võimalus tutvuda kodukorraga ja kohustus kinni pidada kehtivast 

kodukorrast. Kodukorraga mittetutvumine ei vabasta Pärnu Lastestaadioni (edaspidi 

Lastestaadion) kasutajat vastutusest. 

1.1.2. Spordikeskus ei vastuta külastaja tervisliku seisundi eest ja vigastuste eest, mis tekivad 

kasutajale vahendite ja seadmete väärkasutusest. Iga külastaja peab hindama oma 

võimeid õigesti. 

1.1.3. Jääväljakut kasutades on rangelt soovituslik kasutada kiivrit ning küünar- ja 

põlvekaitsmeid.   

1.1.4. Lastestaadion on avatud tööpäevadel, puhkepäevadel ja riigipühadel spordikeskuse 

kehtestatud aegadel. Ajad on nähtavad Pärnu Spordikeskuse kodulehel 

www.spordikeskus.parnu.ee ja Facebooki aadressil.  

1.1.5. Piletimüük jääle lõpetatakse üks (1) tund enne vaba jää lõppu. 

1.1.6. Sissepääs jääväljakule on lubatud ainult läbi olmehoone peaukse. Sissepääs uisutamise 

hooajal lõpetatakse üks (1) tund enne viimast jäätrenni. Erakorraline (varasem või 

hilisem) sissepääs uisutamise hooajal lepitakse kokku eelnevalt spordikeskusega. 

1.1.7. Lastestaadioni territooriumil on videovalve. 

1.1.8. Spordikeskus ei vastuta Lastestaadionile unustatud või kaotatud isiklike asjade eest. 

1.1.9. Lastestaadionil hoiustatakse klientide esemeid reeglina kuni üks (1) nädal, kui pole 

kokku lepitud teisiti. Hoiustamise aja lõppemisel on spordikeskusel õigus kliendi poolt 

maha jäetud esemed utiliseerida. 

1.1.10. Spordikeskusel on õigus ühepoolselt muuta hinnakirja, kodukorda, teenuste tingimusi 

ja lahtiolekuaegu. 

1.1.11. Kodukorra esmasel rikkumisel on spordikeskusel õigus rikkujat karistada suulise 

hoiatusega. Spordikeskus jätab endale õiguse korduvalt kodukorda rikkunud isikut 

väljakule mitte lubada. 

1.1.12. Lastestaadioni ruumide, rajatiste ja inventari rikkumisel või lõhkumisel tuleb maksta 

kahjutasu kuni esemete soetusväärtuse ulatuses. 

1.1.13. Lastestaadioni inventari ei ole lubatud ilma juhtkonna kirjaliku loata territooriumilt 

välja viia.  
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1.2. Külastaja on kohustatud: 

1.2.1. kinni pidama Lastestaadioni kodukorrast ja tuleohutuseeskirjadest, territooriumi 

viitadest ja personali, k.a turvatöötaja korraldustest; 

1.2.2. ostma pileti enne jääle minekut ja kinni pidama piletiga ostetud kasutuskorra ajalisest 

piirangust. Ilma piletita jääl viibivale kliendile on spordikeskuse töötajal õigus teha 

suuline hoiatus ja nõuda jäält lahkumist; 

1.2.3. hoidma ostetud piletit kuni jääkasutamise lõpuni; 

1.2.4. olema viisakas ja käituma väärikalt Lastestaadioni personali ja teiste külastajatega; 

1.2.5. enne jääpuhastust jäält lahkuma ja enda järel värava sulgema. Tagasi võib jääle tulla 

pärast jääpuhastuse lõppu, kui jäämasin on jäält lahkunud ja jäämasina sissesõidu värav 

on sulgunud; 

1.2.6. mitte segama ja ohustama teisi uisutajaid; 

1.2.7. olema valvas oma isiklike asjade suhtes; 

1.2.8. hoidma puhtust; 

1.2.9. kandma vastavale treeningule sobivat riietust; 

1.2.10. suhtuma heaperemehelikult spordikeskuse ja kolmandate isikute varasse. 

Lastestaadioni klient on kohustatud enda poolt tekitatud kahju spordikeskusele ja/või 

kolmandale isikule hüvitama täies ulatuses; 

1.2.11. teatama Lastestaadioni personalile õnnetusjuhtumist. 

 

1.3. Lastestaadioni külastajal on keelatud: 

1.3.1. uisuväljakul olemine ilma uiskudeta; 

1.3.2. inventari ja muu vara lõhkumine; 

1.3.3. jäätükkide, lumepallide, killustiku jm loopimine; 

1.3.4. jää tahtlik kahjustamine; 

1.3.5. jäähoki mängimine vabaks jääks eraldatud ajal. Jäähoki mängimiseks on ettenähtud 

spetsiaalsed ajad; 

1.3.6. jääle minek ja seal viibimine jääpuhastuse ajal, inimeste või asjade kandmine jääl, 

mobiiltelefoni kasutamine uisutamise ajal; 

1.3.7. söömine ja mistahes joogi tarbimine jääl; 

1.3.8. viibimine kohas, mis ei ole külastajatele ette nähtud; 

1.3.9. avaliku korra rikkumine, asjade porte äärde jätmine, kogunemised porte ääres (v.a hoki 

või iluuisutamise treening/võistlus) ja istumine portedel; 
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1.3.10. suitsetamine, narkootiliste ainete tarvitamine; 

1.3.11. alkohoolsete jookide kaasa toomine ja tarvitamine, viibimine ebakaines olekus; 

1.3.12. teiste spordikeskuse külastajate tervist ja turvalisust ohustada võivate esemete 

kaasavõtmine (mistahes relvad, ohtlikud esemed või ained, pürotehnilised vahendid 

jne); 

1.3.13. koduloomade kaasa toomine; 

1.3.14. viibimine uisuväljakul pärast sulgemist; 

1.3.15. jalgrataste, rulade, rulluiskude ja tõukeratastega sõitmine ning nende hoidmine jääga 

kaetud uisuväljakul. 

 

1.4. Spordikeskusel on õigus kõrvaldada territooriumilt isikud, kes: 

1.4.1. rikuvad Lastestaadioni kodukorda või lausa vandaalitsevad; 

1.4.2. üritavad jääle pääseda ilma selle eest tasumata. 

 

1.5. Hinnad ja tasumine 

1.5.1. Lastestaadioni tasuliste teenuste hinnakirja kehtestab Pärnu Linnavalitsus. 

1.5.2. Pangaülekande teel tasumine toimub lepingulistele klientidele väljastatud arve(te) 

alusel. 

1.5.3. Üksikkasutajatele osutatud teenuste (vaba jää, vaba hoki) eest tasutakse kassasse 

pangakaardiga või sularahas või Stebby keskkonnas. 

 

1.6. Varustuse laenutus 

1.6.1. Varustuse laenutuspileti ostab külastaja administraatorilt. Uiskude jt tarvikute 

laenutamiseks on vajalik pildiga isikut tõendav dokument (ID-kaart, õpilaspilet vms). 

1.6.2. Uiske peab kasutama hoolikalt, st uiskude jalast võtmisel palume paelad korralikult 

lahti teha, et uisk tuleks kergemini jalast. 

1.6.3. Uiskudega võib kõndida jääl, kunstmuru või kummiga kaetud pindadel ja olmehoone 

trepil. 

1.6.4. Keelatud on Lastestaadionilt lahkumine koos laenutatud uiskude jt tarvikutega.  

1.6.5. Uiskude jt tarvikute kaotamise või rikkumise korral hüvitab laenutaja tekitatud kahju. 
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1.7. Uisuväljaku kasutamine 

1.7.1. Jääle minejad kinnitavad pileti ostmisega, et neil on uisutamiseks piisavad kehalised 

võimed, oskused ja tervislik seisund. Laste eest vastutavad nende vanemad/saatjad. 

1.7.2. Kuni 7-aastased lapsed kasutavad jääväljakut koos täiskasvanuga, kes lunastab samuti 

pääsme. 

1.7.3. Jääväljakul uisutatakse reeglina ringidena kellaosuti liikumisele vastassuunas. Väldi 

peatumist porte ääres, sest algajad uisutajad vajavad seda pinda toeks. 

1.7.4. Enda või kaasuisutaja vigastuse korral informeerige koheselt jääväljaku töötajat või 

helista 112. 

1.7.5. Jääväljakul toimuvad korralised (vajadusel ka erakorralised) jäähooldustööd, mille 

tegemise kellaajad on leitavad uisuväljaku kasutamise otstarbe ja aegade tabelist 

kohapeal või www.spordikeskus.parnu.ee/lastestaadion/. Lisaks annab hooldustöödest 

märku töötaja signaal (vile ja/või teade audiosüsteemi kaudu). Jää hooldamise ajal on 

uisutamine keelatud.  Varustuse laenutus suletakse 45 minutit enne jäähoolduse 

algust. 

1.7.6. Lubatud on alljärgnev jää kasutamine: 

1.7.6.1. Uisutund – üldhariduskoolide õpilased; 

1.7.6.2. Vaba jää – sportlased, tavakasutajad igas vanuses; 

1.7.6.3. Iluuisutajate vaba jää – ainult sportlased igas vanuses; 

1.7.6.4. Laste vaba hoki – nii sportlased kui tavakasutajad vanuses kuni 13 a; 

1.7.6.5. Täiskasvanute vaba hoki – nii sportlased kui tavakasutajad alates 14 a. 

 

1.8. Võistlused ja üritused. Treeningute korraldus  

1.8.1. Võistluste ja ürituste korraldamiseks sõlmivad korraldaja ja spordikeskus kahepoolse 

kirjaliku lepingu ruumide kasutamise ja aja ning tasumise viisi kohta. 

1.8.2. Võistluste ja ürituste korraldaja vastutab ürituse ajal korra ja meditsiinilise teeninduse 

eest ning hüvitab tema süül tekkinud materiaalse kahju. 

1.8.3. Spordiväljakuid võivad kasutada treeningrühmad, huvirühmad ja üksikisikud 

ettetellitud väljakute kasutuse aegade alusel. 

1.8.4. Treeningrühmadel on kohustus kinni pidada väljakute graafikutes olevatest 

treeninguaegadest. 

1.8.5. Laste treeningrühmad lubatakse väljakutele ainult treeneri, õpetaja või juhendava isiku 

(täiskasvanu) kohalolekul. Laste järelevalveta jätmine on keelatud. 

http://www.spordikeskus.parnu.ee/lastestaadion/
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1.8.6. Treener, õpetaja, juhendaja või treeningrühma vastutav isik peab treeningule saabuma 

esimesena ja lahkuma viimasena, olles veendunud, et kõik treeningust osavõtjad on 

lahkunud ja kasutatud inventar on oma kohal. 

1.8.7. Treeningu läbiviimiseks vajaliku varustuse saab spordikeskuselt laenutada treener, 

õpetaja, juhendaja või treeningrühma vastutav isik, kes vastutab ka vahendite 

tagastamise ja heaperemeheliku kasutamise eest. Väljastatud varustuse võtab vastu 

ainult Lastestaadioni personal. 

1.8.8. Laenutatud varustus on täielikult kasutaja vastutusel, lõhkumise korral laieneb 

kasutajale materiaalne vastutus. 

1.8.9. Pärast treeningute lõppemist tuleb kõikidel väljakutel taastada esialgne seisukord ja 

koristada enda järelt prügi (sh salvrätikud). 

1.8.10. Jääväljaku äärde kogunemine on lubatud kuni 10 minutit enne treeningu algust. 

Treeningu või võistluse ajal pole lubatud viibida vahetult jääväljaku ääres. 

 

PALUME KÜLASTAJATELT MÕISTVAT SUHTUMIST JA SOOVIME MEELDIVAID 

SPORDIELAMUSI! 


