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Kostivere Kooli võimla kasutamise eeskiri
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Kostivere Kooli võimla kasutamine toimub tunniplaani ja võimla kasutamise graafiku
alusel.
Võimla kasutaja peab kinni oma tunniplaanist või tema treeninggrupile ettenähtud
ajast. Teistel aegadel on võimlas viibimine keelatud.
Koolimajja sisenemine toimub peauksest.
Võimla kasutaja saab administraatorilt oma kasutusse riietusruumi.
Võimlas on lubatud viibida ainult puhastes sportlikes jalatsites, mis ei kahjusta ning ei
määri võimla põrandat.
Võimla kasutajatelt nõutakse puhtuse ja korra hoidmist ning viisakat käitumist. Võimla
kasutaja ei sega oma tegevusega teiste kasutajate õppe- ja treeningtunde. Kui ei
järgita võimla kasutamise eeskirjas olevaid reegleid või kahjustatakse võimlas olevat
vara, on kooli personalil õigus konkreetse isiku, klubi või treeningrühma võimla
kasutamine peatada. Tekitatud kahju tuleb süüdlasel hüvitada täies ulatuses.
Võimla kasutaja ei tekita oma tegevusega kahju võimlale ja võimla inventarile.
Laenutatud spordivahendite tagastamise eest vastutab grupijuht.
Pealtvaatajad sisenevad võimlasse puhaste jalatsitega ja viibivad seal ainult neile
ettenähtud alal.
Võimlasse ja abiruumidesse on keelatud kaasa tuua kergesti purunevaid ja
vigastusohtlikke esemeid ning aineid, mis võivad kahjustada võimla ruume ja
inventari.
Võimlas ja abiruumides on suitsetamine, alkoholi tarbimine ning alkoholijoobes
viibimine keelatud.
Võimla riietusruumid avatakse ja suletakse vastavalt võimla kasutamise graafikule.
Võimla kasutaja on kohustatud lahkumisel kustutama tuled ja sulgema veekraanid.
Valveta jäänud isiklike asjade eest Kostivere Kool ei vastuta.
Alla 18. aastaseid isikuid ei lubata võimlasse ilma treeneri või juhendaja olemasoluta.
Ilmnenud avariide korral on vaja koheselt teavitada nendest administraatorit või
päästeametit.
Võimla kasutaja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
Eeskirjas fikseerimata võimla kasutaja õigused ja kohustused sätestatakse kasutaja
ja võimla haldaja vahelises lepingus.
Võimla kasutamise eest tasumine toimub arvete alusel. Arve esitab Jõelähtme
Vallavalitsus lähtudes Kostivere Kooli aruandest ja Jõelähtme Vallavalitsuse
korraldusega kehtestatud üüritasudest.

Palume kõikidel külastajatel suhtuda Kostivere Kooli varadesse heaperemehelikult ja pidada
kinni ülaltoodud eeskirjast.
Kostivere Kooli võimla kasutamise eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile võimla
kasutajatele ja külastajatele.
Jooksvate küsimustega palume pöörduda administraatori poole.

