
KUNDA SPORDIKESKUSE KODUKORD 

1. Spordikeskuse pakutavad teenused on mõeldud kasutamiseks kõikidele klientidele ja pääsme alusel 

spordikeskuse teenuseid kasutavatele isikutele ja asutustele. 

2. Spordikeskuses  viibides on kõikidel klientidel kohustuslik järgida Kunda Spordikeskuse kodukorda. 

3. Kodukorra ja teenindava personali juhiste mittetäitmise korral on spordikeskuse töötajal õigus paluda 

kliendil majast lahkuda (pääsme korral ilma hüvituseta). 

a.  Kunda Spordikeskus jätab endale õiguse korduvalt kodukorda rikkunud isikuid 

spordikeskusesse mitte lubada. 

4. Kõikidelt külastajatelt eeldatakse puhtuse ja korra hoidmist ning viisakat käitumist spordikeskuse 

territooriumil, samuti heaperemehelikku suhtumist spordikeskuse ja teiste isikute varasse. 

a. Kõik treeningvahendid tuleb kasutada vastavalt otstarbele ja pärast kasutamist asetada oma 

kohale tagasi. 

5. Külastaja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest samuti selle eest, et Spordikeskuse poolt 

võimaldatavad tegevused talle sobivad (terviseprobleemide esinemisel soovitame konsulteerida 

perearstiga).  

6. Külastaja kaasavõetud lapsed peavad spordikeskuses viibima täiskasvanu järelevalve all ja vastutusel 

ning mitte häirima oma tegevusega teisi treenijaid või rikkuma spordikeskuse inventari.  

7. Treenerid, õpetajad ja teised juhendavad isikud (nt rendilepinguga määratud isik) on kohustatud 

tagama korda  oma tegevusaja jooksul. 

8. Spordikeskuse territooriumil  on rangelt keelatud suitsetamine, alkoholi või narkootiliste ainete 

tarbimine, alkohoolses või narkootilises joobes viibimine. 

9. Spordikeskuses võib harjutada ainult puhastes sportlikes riietes ja sisejalanõudes. 

a.  Ülariietes ja välisjalanõudega on treeningsaalidesse sisenemine keelatud. 

10. Spordikeskuse ruumidest tuleb lahkuda lahtiolekuaja jooksul välja arvatud juhul kui personali ja 

ürituse korraldaja vahel on saavutatud eraldi kokkulepe. 

11. Spordikeskuse piletite müük lõpetatakse 1 tund enne spordikeskuse sulgemist. Ruumid tuleb 

vabastada hiljemalt 20 minutit enne keskuse sulgemist. 

12. Spordikeskus ei vastuta klientide isikliku vara eest, samuti haigestumiste või õnnetuste eest, mis on 

põhjustatud külastaja enda tegevusest, tegevusetusest või vääramatu jõu mõjul (force majore). 

13. Treeningud on üldjuhul pealtvaatajateta välja arvatud juhul, kui on treeneri nõusolek ja ta võtab 

vastutuse pealtvaatajate käitumise eest. 

14. Pealtvaatajad peavad viibima ainult tribüünil või selleks ettenähtud kohtadel. 

15. Raseerimine, habeme ajamine ja juuste värvimine spordikeskuse ruumides on keelatud. 

16. Spordisaalidesse ja riietusruumidesse ei ole lubatud tuua klaastaarat ning teisi kergesti purunevaid 

esemeid. 

17. Lemmikloomaga viibimine spordikeskuses on keelatud. 

18. Spordikeskuse ruumides tahtlikest  või tahtmata tegevusest tingitud riketest, purunemistest ja  

õnnetustest tuleb koheselt teavitada administraatorit. 

a. Inventari ning seadmete rikkumise ja/või hävitamise korral tuleb tasuda trahv, mille suurus 

sõltub hetkel kaubanduses müügil oleva sama liiki seadme/vahendi hinnast. 

19. Turvalisuse huvides ei ole lubatud alla 12-aastastel lastel ilma vähemalt 18-aastase juhendaja 

järelvalveta kasutada Spordikeskuse saale. 

a. Jõusaali lubatakse lapsi ilma lapsevanema või treeningrühma treeneri järelevalveta alates 14. 

eluaastast. 

20. Kõik treeningpaigad tuleb pärast treeningu lõpetamist korda seada. 

 

Staadion 

1. Staadioni võivad kasutada treeningrühmad ja üksikisikud. 

2. Treeningrühma liikmed pääsevad spordikeskusesse koos treeneriga 15 min. enne treeningu algust. 

3. Treeningrühma treeningu lõpetab treener vastavalt tunniplaanile. Treener vastutab selle eest, et tema 

õpilased vabastaksid staadioni ja olmeruumid õigeaegselt. 

4. Vajaliku inventari saab laenutada spordikeskuse töötajatelt treener, kes vastutab ka vahendite 

tagastamise ja heaperemeheliku kasutamise eest. 

5. Inventar on täielikult kasutaja ja laenutaja vastutusel, lõhkumisel laieneb kasutajale materiaalne 

vastutus.  



a. Rikutud või lõhutud inventarist tuleb teatada koheselt treenerile/õpetajale või 

spordikeskuse esindajale. 

6. Spordikeskusesse kaasa võetud isikliku spordiinventari eest vastutab omanik. 

7.  Kõik treeningpaigad tuleb pärast treeningu lõpetamist korda seada. 

Üritused 

1. Ürituste läbiviimiseks sõlmib ürituse korraldaja ja Kunda Spordikeskus kahepoolse kirjaliku 

kokkuleppe hinna, aja ning ruumide kasutamise kohta. 

2. Ürituse korraldaja vastutab korra ja tekkinud materiaalse kahju eest. 

3. Pealtvaatajad peavad viibima ainult tribüünil või selleks ettenähtud kohtadel. 

 

Kunda Spordikeskuse kodukord on kohustuslikuks täitmiseks kõigile külastajatele. 

Kõigi jooksvalt esilekerkinud küsimustega palume pöörduda spordikeskuse 

administraatori poole. 


