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1. ÜLD
1.1. Treenerid, õpetajad või teised treeningrühma juhendavad isikud on kohustatud
tutvustama oma treeningrühmale spordihoone sisekorra eeskirja ning vastutavad
selle täitmise eest.
1.2. Spordihoones võib harjutada ainult puhastes sportlikes sisejalanõudes.
1.3. Treenerid ja õpetajad on kohustatud kontrollima ning on vastutavad enda
treeningrühma laste vahetusjalanõude puhtuse eest.
1.4. Spordihoonesse mitte tuua toitu, samuti klaastaarat või teisi kergesti purunevaid
ja vigastusohtlikke esemeid.
1.5. Spordihoones on suitsetamine ja alkoholi ning narkootiliste ainete tarbimine
kategooriliselt keelatud!
1.6. Valveta jäetud isiklike esemete eest Kilingi-Nõmme Spordihoone ei vastuta (kaasa
arvatud vahetusjalanõud ja üleriided).
1.7. Administraator annab informatsiooni spordihoones toimuva kohta, müüb pileti,
rendib varustust ja vajaliku ruumi võtmed.
1.8. Enne väljumist tagastada saadud võtmed ja renditud varustus administraatorile.
1.9. Spordihoone avatakse külastajatele esmaspäevast reedeni kell 09.00 ja suletakse
22.00, laupäeviti ja pühapäeviti avatakse kell 12.00 ja suletakse 20.00. Kooliõpilastele
avatakse spordihoone vastavalt tundide algusele.
1.10. Jalgrataste ja suusavarustuse hoidmine spordihoones on keelatud.

2. SUUR SAAL, AEROOBIKA JA SQUASH
2.1. Treeningsaale võivad kasutada treeningrühmad ja üksikisikud.

2.2. Treeningrühma liikmed pääsevad spordihoonesse koos treeneriga 15 min. enne
tunni algust.
2.3. Treener või treeningugrupi vastutav isik peab treeningule saabuma esimesena ja
lahkuma viimasena, olles veendunud, et kõik treeningust osavõtjad on lahkunud,
kasutatud inventar oma kohal ja riietusruumid korras.
2.4. Treeningrühmadel on kohustus kinni pidada treeningu aegadest.
2.5. Treeningu läbiviimiseks vajaliku inventari saab spordihoone töötajatelt laenutada
treener, kes vastutab ka vahendite tagastamise ja heaperemeheliku kasutamise eest.
Inventar väljastatakse allkirja vastu. Väljastatud inventar võetakse vastu ainult
spordihoone töötaja poolt.
2.6. Inventar on täielikult kasutaja ja laenutaja vastutusel, lõhkumisel laieneb
kasutajale materiaalne vastutus.
2.7. Spordihoonesse kaasa võetud isikliku spordiinventari eest vastutab omanik.
2.8. Suures saalis on keelatud rippuda korvirõngastel või muudel konstruktsioonidel.
2.9. Kõik saali sektorid tuleb pärast treeningu lõpetamist korda seada.
2.10.Kõikides treeningsaalides viibimine on lubatud ainult puhastes sisejalanõudes
(Squashiruumis kindlasti heleda tallaga).

3. JÕUSAAL
3.1. Jõusaali võivad kasutada treeningrühmad ja üksikisikud, tasudes selle eest
kehtiva hinnakirja alusel.
3.2. Treeningsaalis kasutada kindlasti puhtaid sisejalanõusid.
3.3. Igal jõusaali sisenejal peab olema oma pilet.
3.4. Arvestada tuleks, et jõumasinal võib Teie puhkepausi ajal treenida teine inimene.
Teisena liituja peaks viisakalt küsima, kas ta võib seadet vaheldumisi kasutada.
3.5. Kui ei oska jõumasinat kasutada, pöörduda juhendaja või administraatori poole.
3.6. Kasutada väikest treeningrätikut, millega saab pühkida higi oma kehalt ja
jõumasinalt.
3.7. Pärast treeningut paigaldada kõik jõusaali vahendid tagasi selleks ettenähtud
kohtadele.
3.8. Alla 16. aastaseid lapsi lubatakse jõusaali ainult koos tema eest vastutava isikuga,
kes on vähemalt 21 aastat vana.

4. ÜRITUSED
4.1. Ürituse läbiviimiseks sõlmivad ürituse korraldaja ja Kilingi-Nõmme Spordihoone
kahepoolse kirjaliku kokkuleppe ruumide kasutamise, hinna ning aja kohta.
4.2. Ürituse korraldaja vastutab korra ja tekkinud materiaalse kahju eest.

5. MUU
5.1. Kilingi-Nõmme Spordihoone sisekorra eeskiri on kohustuslikuks täitmiseks
kõigile külastajatele.
5.2. Rikutud või lõhutud inventarist tuleb teatada koheselt treenerile/õpetajale või
spordihoone esindajale ja leppida kokku selle heastamine/hüvitamine.
5.3. Käesoleva sisekorra eeskirja esmasel rikkumisel on õigus rikkujat karistada
suulise hoiatusega. Spordihoone esindaja jätab endale õiguse korduvalt sisekorra
eeskirja rikkunud isikuid spordihoonesse mitte lubada.
5.4. Kõigi jooksvalt esilekerkinud küsimustega pöörduda spordihoone töötajate poole.
5.5. Tulekahju, pommiähvarduse vms. ohu korral on spordihoone külastaja
kohustatud järgima spordihoone esindaja korraldusi ja lahkuma spordihoone
territooriumilt paanikat tekitamata. Ülaltoodud juhtudel avastades ohukolde, on
spordihoone külastaja kohustatud teavitama sellest kiiremas korras:
Päästeametit 112
Politseid 110
Spordihoone juhatajat Toivo Tallo 53 326 785

