LOKSA LINNAVALITSUSE
KORRALDUS
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12. märts 2020 nr 57

Loksa Spordikeskuse kodukorra kinnitamine
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Loksa Linnavolikogu
14.02.2019 määruse nr 2 „Loksa Spordikeskuse põhimäärus“ § 7 lg 2 ja Loksa Spordikeskuse juhataja
Aive Mõttuse 09.03.2020 ettepaneku nr 10-2/363, annab Loksa Linnavalitsus
k o r r a l d u s e:
1. Kinnitada Loksa Spordikeskuse kodukord vastavalt lisale.
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
3. Linnakantseleil teha korraldus teatavaks spordikeskuse juhatajale ning avalikustada Loksa
linna põhimääruse § 37 lõikes 2 sätestatud korras.
4. Korraldust on võimalik vaidlustada esitades Loksa Linnavalitsusele 30 päeva jooksul vaide
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, arvates korraldusest teadasaamise päevast või
päevast, mil oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebus Tallinna Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaegadel ja korras.

/allkirjastatud digitaalselt/
/allkirjastatud digitaalselt/
Värner Lootsmann
linnapea

Karin Kask
linnasekretär

Loksa Linnavalitsuse 12.03.2020 korraldus nr 57
„Loksa Spordikeskuse kodukorra kinnitamine“
LISA

Loksa Spordikeskuse kodukord
1. Üldsätted
1.1.Käesolev kodukord reguleerib Loksa Spordikeskuse (edaspidi spordikeskus)
hallatava sporditaristu kasutamist.
1.2.Spordikeskuse hallatav sporditaristu hõlmab järgmisi spordiehitisi ja -rajatisi:
1.2.1. spordihoone (Tallinna 47b ja 47/4), kus paiknevad pallimängude
saal, judosaal, jõusaal, kardiotreeningu saal ja ujula;
1.2.2. tänavakorvpalliväljakud (Tallinna 32);
1.2.3. rannajalgpalli- ja võrkpalliväljakud (Mere tn 14);
1.2.4. tervise- ja suusarada (Mere tn 7a);
1.2.5. staadion (Männi 36a);
1.2.6. spordiväljak (Posti 27a).
1.3.Spordirajatiste kasutamisel tuleb järgida kodukorda, avalikus kohas käitumise
reegleid ja Loksa Linnavalitsuse korraldusi.
2. Spordikeskuse hea tava
2.1.Spordikeskuses saab harrastada teatud kindlaid spordialasid (nt pallimänge, judot,
ujumist, suusatamist, lauatennist jm). Igal treenimisalal tohib tegeleda üksnes
ala(de)ga, milleks kõnealune saal või rajatis on ette nähtud, järgides seejuures
spordiala reegleid ja tavasid.
2.2.Spordikeskuse külastajateks (edaspidi külastaja) loetakse pileti ostnud või lepingu
sõlminud kliendid, spordivõistluste pealtvaatajad, kehalise kasvatuse tundides ja
treeningutel viibivad õpilased ja õpetajad, treeninggruppide treenerid jt, kes ei ole
spordikeskuse töötajad.
2.3.Külastaja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest. Tervislikust seisundist (s.h
haigused, kurnatus, väsimus, valed treenimisvõtted jms) ning treenija hooletusest
tulenevate vigastuste ja traumade eest spordikeskus ei vastuta.
2.4.Alla 7-aastaste laste oskuste ja tervisliku seisundi eest vastutab tema saatja, kes
peab olema vähemalt 18-aastane.
2.5.Treeningud/tunnid toimuvad üldjuhul ilma kõrvaliste isikute juuresviibimiseta.
Erandiks on juhud, kus vaatleja(te)l on selleks treeneri/õpetaja nõusolek ning nende
kohalolu ei sega treeningu läbiviimist.
2.6.Külastaja, kes kahjustab spordikeskuse hooneid, rajatisi, inventari, seadmeid jm
vara, hüvitab kahju täies ulatuses. Alaealise poolt tekitatud kahju hüvitab tema
vanem või eestkostja.
2.7.Spordihoonesse, selle territooriumile ja spordirajatiste juurde jäetud isiklike asjade
eest spordikeskus ei vastuta. Leitud esemeid säilitatakse kolm kuud.
2.8.Spordikeskus üldjuhul külastajatele kuuluvaid treeningvahendeid ja inventari ei
hoiusta, v.a. erijuhul, kui see on spordikeskuse juhatajaga eelnevalt kooskõlastatud.
2.9.Külastajate turvalisuse tagamiseks on spordihoones videovalve.
2.10. Küsimuste ja probleemide korral, sh märgates kaaskülastajate kõrvalekaldeid heast
tavast kinnipidamisel või kohustuste eiramist või täheldades käitumist, mis võib
viidata terviseprobleemidele, tuleb viivitamatult administraatori poole pöörduda.
3.

Spordihoone ja -rajatiste lahtioleku ning kasutamise ajad
3.1.Punktides 1.2.2.-1.2.6. nimetatud rajatisi võib kasutada igal ajal kõigil
nädalapäevadel.

3.2.Spordihoone on avatud esmaspäevast reedeni kell 8.00-21.30, laupäeval ja
pühapäeval kell 10.00-21.00. Lahtiolekuajad on kirjas spordikeskuse kodulehel
www.loksasport.ee ning spordihoone välisuksel.
3.3.Suveperioodil, riiklikel pühadel, ürituste toimumise ja koristuspäevade ajal võivad
spordihoone lahtiolekuajad tavapärasest erineda.
3.4.Lahtiolekuaja erisustest informeeritakse külastajaid spordikeskuse kodulehel,
sotsiaalmeediakanalites, spordihoone välisuksel ja infotahvlitel.
3.5.Külastajad peavad arvestama treeningujärgseks riietumiseks kuluva ajavaruga
selliselt, et lahkuvad spordihoonest hiljemalt sulgemisajal.
4. Teenused ja nende eest tasumine
4.1.Spordikeskuse teenused (sh rajatiste kasutamine) on üldjuhul tasulised. Hinnakirja
kehtestab ning soodustuste (sh tasuta teenuste) üle otsustab Loksa Linnavalitsus.
4.2.Külastajal on õigus viibida ainult neis spordikeskuse ruumides ja/või rajatistes,
mille eest on tasutud kassasse või tasutakse arve alusel pangaülekandega
linnavalitsuse arveldusarvele.
4.3.Pileteid müüakse spordihoone kassas, piletimüük lõpeb üks tund enne
sulgemisaega.
4.4.Ajapiiranguga pääsmete puhul hakatakse aega arvestama läbipääsuvärava läbimise
hetkest. Külastuskorra kestus on märgitud piletile või informeeritakse külastajat
sellest pileti ostmisel suuliselt.
4.5.Külastusaja ületamisel tuleb iga ületatud minuti eest tasuda täiendavalt 0,1 eurot.
4.6.Ühekordse külastuse eest tuleb tasuda kohapeal sularahas, kaardimaksega või mõne
teise aktsepteeritud maksevahendeid (SportID, spordikeskuse kinkekaart,
kliendinimekiri) enne sisenemist vastavalt kehtivale hinnakirjale.
4.7.Mitmekorrapääsme puhul aktiveeritakse ligipääs ostetud teenusele kassas
igakordsel külastusel.
4.8.Teenuste eest saab eelneval kokkuleppel spordikeskuse juhatajaga tasuda ka arve
alusel pangaülekandega.
4.9.Pensionäridele ja õpilastele mõeldud pileti ostmisel tuleb esitada vastavat staatust
tõendav dokument (nt õpilaspilet või pensionitunnistus).
5. Spordisaalide ja ujula kasutamise hea tava
5.1.Alates 7. eluaastast riietuvad külastajad oma soole vastavas riietusruumis.
5.2.12-14-aastased noored tohivad jõusaalis treenida üksnes koos täiskasvanud
saatjaga/treeneriga. Alla 12-aastastele on jõusaalitreeningud üldjuhul
mittekohased.
5.3.Õpilastel (sh treeningrühmadel) on keelatud viibida spordihoones ilma
treeneri/õpetaja järelevalveta. Treener/õpetaja vastutab rühma tegevuse ja
käitumise eest ning tagab nende õigeaegse sisenemise ja väljumise nii
treeningaladelt kui riietusruumidest.
5.4.Treenimisala tuleb vabastada broneeringuaja lõppedes, järjestikuste broneeringute
korral aga hiljemalt 5 (viis) minutit enne samale alale broneeritud järgmise
treeningu algust.
5.5.Ujulas on kukkumise ennetamiseks ja hügieenilistel põhjustel soovitav kanda
libisemiskindlaid basseinijalanõusid.
5.6.Kukkumise ennetamiseks on ujulas keelatud jooksmine ja hüppamine.
5.7.Ujumine toimub pikisuunas, rajatähiste vahel, parempoolset liiklust järgides või
edasi-tagasi raja ühes servas. Ristisuunas ujumine ei ole lubatud. Ujumisrada võib
vahetada ainult rajapiirde alt läbi ujudes. Rajapiiretel istumine ja seismine on
keelatud.

5.8.Rajad, millel toimuvad rühmatunnid/-treeningud, on tähistatud ning neil ujuvad
ainult vastavasse tundi/treeningusse registreerunud külastajad.
5.9.Vettehüpped on lubatud vaid stardipukkidelt või nende kõrvalt.
5.10.Saunad on vaikse lõõgastumise paigad. Leili visatakse saunas mõõdukalt, sooja
veega kuivadele kividele, arvestades seejuures kaassaunaliste soovidega.
Vihtlemine on lubatud ainult kunstvihaga. Leilisaunas viibitakse alasti, aurusaunas
ujumisriietes. Pärast saunaskäiku tuleb end enne basseini sisenemist duši all
puhtaks loputada.
6. Spordikeskuse külastajate kohustused
6.1.Spordikeskuse külastaja:
6.1.1. järgib spordikeskuse kodukorda ning ausa spordi põhimõtteid;
6.1.2. järgib ohutusnõudeid ning valib endale füüsilise vormi ja
terviseseisundiga sobiva tegevuse ning koormuse;
6.1.3. hoiab puhtust ja korda;
6.1.4. kasutab spordikeskuse saale, rajatisi ja treeningvahendeid
heaperemehelikult, pannes viimased pärast kasutamist määratud kohale
tagasi, vajadusel need enne puhastusvahendiga puhastades;
6.1.5. teavitab rikutud või katkisest treeningvahendist kohe administraatorit;
6.1.6. viibib treeningsaalides ainult puhastes, siseruumidesse sobivates
spordijalatsites ja -riietes;
6.1.7. peseb ennast enne basseinidesse või mullivanni minekut alasti olles
üle kogu keha seebi ja nuustikuga ning eemaldab meigi;
6.1.8. viibib ujulas ainult ujumisriietes ning kannab basseinides ja
mullivannis ujumismütsi. Šortsides, lühikestes pükstes ja aluspesus
ujumine ei ole lubatud. Väikelapsed peavad kandma ujumismähet;
6.1.9. tagastab spordihoonest lahkudes läbipääsuvärava kiibi ja riietekapi
võtme;
6.1.10. suhtub kaaskülastajatesse viisakalt;
6.1.11. kasutab evakuatsiooniväljapääse ainult hädaolukorras.
7. Külastajatele seatud piirangud
7.1.Suitsetamine, alkohoolsete jookide ja narkootikumide tarbimine ning
vahendamine, alkoholi- või narkojoobes viibimine spordihoone ruumides,
territooriumil ja spordirajatistel on keelatud.
7.2.Klaastaara või muude kergesti purunevate ning vigastusohtlike esemete toomine
spordihoonesse, spordihoone territooriumile ja rajatistele on keelatud.
7.3.Punktides 1.2.2.-1.2.6. nimetatud rajatistel on mootorsõidukitega (v.a rajatisi
teenindavad sõidukid) sõitmine keelatud.
7.4.Spordihoones on isiklikuks tarbeks lubatud filmida ja pildistada (v.a avalikel
üritustel) ainult juhul, kui tegevusega ei riivata teiste külastajate privaatsust.
Avalikuks kasutuseks pildistamiseks ja filmimiseks peab olema spordikeskuse
juhataja luba.
7.5.Spordikeskuse töötajatel on õigus:
7.5.1. külastajatele sobimatu käitumise ja tegevuse kohta märkusi teha ning
neid kodukorda järgima suunata;
7.5.2. tühistada spordikeskuse kodukorda eirava kliendiga sõlmitud leping
ja/või lõpetada külastaja pileti kehtivus, jättes talle selle eest tasutud raha
tagastamata.
****

