35FIT Spordiklubi kodukord

1. Spordiklubi kodukord on dokument, mis määratleb spordiklubi külastajate
käitumisreeglid spordiklubis. Spordiklubi kodukorra järgimine on kohustuslik kõikidel
spordiklubi külastajatele.
2. Spordiklubi on avatud tööpäevadel kella 07.30 kuni kella 21.30. Nädalavahetusel ja
riiklikel pühadel on spordisaal avatud kella 10.00 kuni kella 18.00. Spordisaal
suletakse pool tundi enne spordiklubi sulgemist. Spordiklubil on õigus teha muudatusi
spordiklubi lahtiolekuaegades.
3. Spordiklubi ruumides viibimine töövälisel ajal ilma spordisaali juhataja loata on
keelatud.
4. Turvalisuse tagamiseks on spordiklubi spordisaali ruumides (va riietusruumid)
videovalve.
5. Spordiklubi ruumides on teiste spordiklubi külastajate häirimine keelatud ning
külastaja peab suhtuma teistesse spordiklubi külastajatesse ja personali lugupidavalt.
6. Spordiklubi külastaja on kohustatud hoidma spordiklubi inventari sh suhtuma
kolmandate isikute varasse heaperemehelikult. Süüliselt tekitatud kahju on spordiklubi
külastaja kohustatud hüvitama nii spordiklubile, kui ka kolmandale isikule.
7. Spordiklubi ruumides tuleb hoida puhtust ja korda. Treeningute käigus on kohustuslik
kasutada treeningrätikut.
8. Spordiklubi spordisaali ruumides on mobiiltelefoni kasutamine keelatud ning
mobiiltelefon peab olema häälestatud selliselt, et see ei segaks ega häiriks teisi
spordiklubi külastajaid.
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10. Spordiklubi külastaja on kohustatud spordisaali inventari kasutama vastavalt selle
kasutusotstarbele ja juhenditele. Seadme kasutamise lõpetamisel puhastab külastaja
seadme selliselt, et järgmisel külastajal on koheselt võimalus seadet kasutada.
11. Riietuskapid on mõeldud kasutamiseks ainult treeningute ajaks. Isiklike asjade
hoiustamine treeningute välisel ajal riietuskapis on keelatud.
12. Spordiklubi pesuruumides on keelatud raseerimine, habeme ajamine, juuste värvimine
jms tegevus, samuti ei ole lubatud kasutada õlisid, mett, soolasid jt seesuguseid
vahendeid.

13. Spordiklubi külastaja on kohustatud teatama õnnetusjuhtumist, avariist või selle
tekkimise ohust viivitamatult spordiklubi töötajaid. Spordisaalis ei tohi viibida
paljajalu ja palja ülakehaga. Spordiklubi külastaja peab riietuma selliselt, et see ei
riivaks teiste külastajate sündsustunnet.
14. Klubi ruumides on keelatud suitsetamine, samuti alkoholi ja narkootiliste ainete
tarbimine. Spordiklubi ruumides ei ole lubatud tarbida kaasatoodud toiduaineid.
15. Spordiklubi spordisaalis treenitavate külastajate samaaegne arv on piiratud, tagamaks
treeningtingimused ja ohutus.
16. Ilma spordiklubi nõusolekuta ei ole spordiklubi ruumides lubatud filmida ja pildistada.
17. Spordiklubi ei vastuta spordisaalis tekkinud erinevate vigastuste või traumade eest.
18. Spordiklubi ei vastuta spordiklubi külastaja tervisliku seisundi eest, samuti ei ole
kohustatud kontrollima spordiklubi külastaja tervislikku seisundit.
19. Spordiklubi külastaja treenib spordiklubis oma vastutusel. Spordiklubi külastaja
vastutab ise, et tema tervislik seisund ja füüsiline ettevalmistus on vastavuses
spordiklubis pakutavate teenuste tarbimisega.
20. Vigastuste esinemisel on spordiklubi külastaja viivitamatult kohustatud teavitama
vigastustest ja selle ulatusest treenerit, kes otsustab spordiklubi külastaja treenimise
võimalikkuse.
21. Spordiklubi liikmelisus on personaalne ja seda ei ole lubatud edasi anda kolmandatele
isikutele. Spordiklubi töötajatel on õigus küsida spordiklubi külastajalt tema isiku
tuvastamiseks dokumenti.
22. Spordiklubi kuu liikmemaksu arvestatakse 30 päeva eest.
23. Spordiklubi ei vastuta spordiklubi külastajate väärisesemete kaotsimineku, varguse või
kahjustamisega kaasnevate kahjude eest. Spordiklubi ruumidesse unustatud või leitud
esemeid hoitakse spordiklubis kuni 14 päeva.
24. Spordiklubi ruumides on külastajatel toodete ja teenustega kauplemine keelatud.
25. Spordiklubi territooriumil on lahtise tule tegemine keelatud.
26. Spordiklubi ruumidesse on keelatud koduloomade toomine.
27. Spordiklubi kodukorra rikkumisel on spordiklubil õigus spordiklubi külastajaga
sõlmitud leping erakorraliselt lõpetada.
28. Küsimustes, mis ei ole kodukorras fikseeritud, juhinduvad spordiklubi külastajad Eesti
Vabariigis kehtivatest seadustest ja muudest õigusaktidest.

