MÄÄRUS
Jüri

25. aprill 2017 nr 3

Rae valla Spordikeskuse Jüri, Järveküla, Lagedi,
Peetri ja Vaida spordihoonete kodukordade kinnitamine
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõikest 3, Rae valla
Spordikeskuse põhimääruse § 9 lõikest 3 ja Rae valla Spordikeskuse direktori Ülo
Timuska ettepanekust, Rae Vallavalitsus
määrab:
§ 1. Kinnitada Rae valla Spordikeskuse spordihoonete kodukorrad.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Jüri spordihoone kodukord vastavalt määruse Lisa 1-le.
Järveküla spordihoone kodukord vastavalt määruse Lisa 2-le.
Lagedi spordihoone kodukord vastavalt määruse Lisa 3-le.
Peetri spordihoone kodukord vastavalt määruse Lisa 4-le.
Vaida spordihoone kodukord vastavalt määruse Lisa 5-le.

§ 2. Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 07. aprilli 2015 määrus nr 14 „Rae valla
Spordikeskuse Jüri spordihoone kodukorra kinnitamine“.
§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

/allkirjastatud digitaalselt/
/allkirjastatud digitaalselt/
Mart Võrklaev
vallavanem

Martin Minn
vallasekretär

Lisa 1
KINNITATUD
Rae Vallavalitsuse
25. aprilli 2017
määrusega nr 3
Rae valla Spordikeskuse Jüri spordihoone
KODUKORD
1.
Külastusaeg
1.1. Spordihoone on avatud
E-R
6:30 - 22:00
L-P
8:00 - 22:00
Suveperioodil võivad lahtiolekuajad erineda eeltoodust, täpsed lahtiolekuajad on
välja toodud Spordikeskuse kodulehel www.raespordikeskus.ee.
1.2. Piletite müük lõpeb 1 tund enne spordikeskuse sulgemist.
1.3. Külastuskord kestab 60 min, 90 min, 120 min või 180 min.
1.4. Külastusaega hakatakse arvestama kassast läbipääsu registreerimise (ostu)
hetkest.
1.5. Saalide kasutus algab broneeritud aja alguse hetkest ja lõpeb broneeritud aja lõpu
hetkeks. Treeninguks ettevalmistamisaeg ja hilisem vahendite tagasipaigutamine
kuulub broneeringuaja sisse. Saali kasutaja peab arvestama vajamineva ajavaruga
ja planeerima treeningu selliselt, et saal oleks vabastatud järgmisele kasutajale
õigeks ajaks.
1.6. Ujula, jõusaali ja solaariumi Jüri spordihoones külastus kuni 21:50.
1.7. Iga külastusaja ületanud minuti eest tuleb tasuda lisatasu vastavalt hinnakirjale.
2.
Spordikeskuse külastaja meelespea
2.1. Ära jäta isiklikke asju, käepaela ja väärtesemeid valveta. Riietusruumi, kappi või
mujale majja jäetud asjade ja väärtesemete eest Spordihoone töötajad ei vastuta.
2.2. Väärtasjad, dokumendid, raha ja muud väärtuslikud esemed on võimalik jätta
hoiukappi.
2.3. Spordihoone ruumides tuleb hoida puhtust ja korda.
2.4. Spordihoones on välisjalatsitega lubatud liikuda ainult fuajees ja treppidel.
2.5. Spordihoone ei vastuta külastajal tekkinud sportlike vigastuste või muude
terviserikete eest ega korva sellest tulenevaid kahjusid.
2.6. Külastajate turvalisuse tagamiseks on spordihoones videovalve.
2.7. Kui Sul tekib küsimusi või probleeme, pöördu administraatori või valveinstruktori
poole – ta aitab Sind.
3.
Teenuste eest tasumine
3.1. Spordihoonesse sisenemisel tasutakse soovitud teenuse eest, vastu saadakse
käepael või kapivõti. Käepaelaga pääsed turvaväravatest läbi. Säilita kassatšekk
kuni külastusaja lõpuni. Lahkudes tagasta käepael/kapivõti administraatorile.
Käepaela kaotamise eest tuleb tasuda kahjutasu vastavalt hinnakirjale.
3.2. Kõik spordihoone külastajad kinnitavad raha makstes, et neil on piisavad kehalised
võimed, oskused ja tervislik seisund pakutavate teenuste kasutamiseks.
3.3. Kliendil on õigus osaleda treeningul ja/või viibida spordihoone neis ruumides mille
eest on tasutud või millised on treeninguteks broneeritud.
3.4. Kuni 7-aastased lapsed lubatakse spordihoonesse ainult koos pileti lunastanud
täiskasvanud saatjaga (lapsevanem, treener, õpetaja jne).
3.5. Laste oskuste ja tervisliku seisundi eest vastutavad nende saatjad.

3.6. Kanna käepaela kogu spordihoones viibimise ajal nähtaval kohal. Käepaela ei ole
lubatud hoonest välja viia. Käepaela kadumisest informeeri kohe administraatorit
või valveinstruktorit.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Riietusruumide kasutaja meelespea
Riietusruumides välisjalatsites viibimine on keelatud.
Tühi riietuskapp tuleb jätta avatuks.
Riietusruumidesse pääseb 15 min enne treeningu algust.
Peale treeningut pesemine/riietumine kuni 20 min.

5.
Ujulakasutaja meelespea
5.1. Enne riietusruumi sisenemist võta välisjalanõud jalast ja aseta need selleks
ettenähtud riiulile.
5.2. Peale lahtiriietumist võta kaasa oma pesemis- ja ujumisvahendid ning sulge kapi
uks. Võta käepael kindlasti ujulasse kaasa.
5.3. Pese ennast enne ujulasse minekut hoolikalt ilma ujumisriieteta, eemalda näolt
jumestus. Ujulasse minek ilma pesemata on keelatud. Soovitav on ennast pesta ka
pärast ujumist.
5.4. Kõigil ujujatel, ka väikelastel, on kohustuslik kanda ujumisriideid. Soovitav on ujuda
traditsioonilistes ujumistrikoodes ja -pükstes ning kanda ujulas plätusid. Šortsides
ja aluspesus ujumine on keelatud!
5.5. Pikemate juuste puhul kanna ujumismütsi või punu juuksed patsi.
5.6. Igasugune raseerimine ja muul moel karvade eemaldamine ei ole spordihoones
lubatud.
5.7. Alla 3-aastaste laste puhul on nõutav ujumismähkme kasutamine.
5.8. Vali ujumiskoht oma oskuste ja tervisliku seisundi järgi. Arvesta teistega ning ole
tähelepanelik laste suhtes.
5.9. Halva enesetunde korral tule veest välja ja küsi abi valveinstruktorilt.
5.10. Märg põrand on libe! Ujulas jooksmine on keelatud!
5.11. Jälgi suures basseinis radade ja sügavuse märgistust. Suhtu tähelepanelikult
treening- ja rühmatundidesse - ära uju nendel radadel.
5.12. Radadel ujudes kehtib parempoolne liiklus. Ole heatahtlik teiste, samal rajal ujuvate
külastajate vastu.
5.13. Ära uju põiki üle radade. Rada võid vahetada rajapiirde alt läbi ujudes. Rajapiiretel
istumine on keelatud!
5.14. Ujumine on individuaalne tegevus – ära ripu kaasujuja kaelas, ära tiri ega tõuka
teda!
5.15. Vettehüpped on lubatud ainult stardipukkidelt või nende kõrvalt. Vigurhüpped on
keelatud!
5.16. Sauna kasuta ilma ujumisriieteta, sest ujumisriietelt lenduvad klooriaurud on
tervisele kahjulikud. Kerisele leili viskamiseks kasuta ainult sooja vett, arvestades
ka teiste saunalistega. Vihtlemine ei ole lubatud.
5.17. Saunast basseini minnes käi kõigepealt duši all.
5.18. Pärast veeprotseduure kuivata ennast duširuumis, enne kui riietusruumi sisened.
5.19. Spordihoonest väljumisel jäta riietuskapiuks lahti ning tagasta randmepael/kapivõti
administraatorile. Tagasta ka kõik renditud asjad, ära jäta neid riietusruumi.
6.
Rühmakülastaja meelespea
6.1. Põhikooli-, gümnaasiumiõpilaste ja treeningrühmade puhul peab iga 15. õpilase
kohta olema üks täisealine saatja.
6.2. Treeningrühma suurus suures basseinis on maksimaalselt 10 ujujat 1 raja kohta ja
lastebasseinis 10 last.

6.3. Põhikooli-, gümnaasiumiõpilaste ja treeningrühma saatja vastutab rühma tegevuse
ja käitumise eest ning tagab rühmaliikmete õigeaegse väljumise nii saalist kui
riietusruumist.
7.
Spordisaalide kasutaja meelespea
7.1. Spordisaal on mõeldud sportlikuks tegevuseks kõigile, vastavalt broneeritud
graafikule.
7.2. Külastajatelt oodatakse treeningutel, tundides ja spordisaalis korraldatud üritustel
puhtust ja headele kommetele vastavat käitumist.
7.3. Külastajad on kohustatud kasutama seadmeid ja inventari vastavalt nende
kasutusotstarbele. Inventar tuleb peale kasutamist asetada tagasi samale kohale,
kust see võeti.
7.4. Spordikeskusele mittekuuluvate treeningvahendite ja inventaari hoiustamine on
lisatasu eest ja peab olema eelnevalt spordikeskusega kooskõlastatud.
7.5. Treeningud/tunnid on üldjuhul publikuta. Väljaarvatud juhul, kui on treeneri-õpetaja
nõusolek ja ta võtab sellega vastutuse pealtvaatajate käitumise eest.
7.6. Pallihalli kokkupandud tribüünidel ronimine on keelatud.
7.7. Sportlased ja õpilased suhtuvad heaperemehelikult spordisaali, sealsesse inventari
ning kaasõpilaste (-treenijate) varasse. Juhul kui kahjustatakse spordikeskuse vara,
tuleb kahju täies ulatuses korvata.
7.8. Õpilastel on keelatud ilma treeneri-õpetaja järelvalveta viibida spordisaalides.
7.9. Tänavajalatsites spordisaalis viibimine on keelatud! Soovitavalt kasutada
spordisaalis heleda tallaga jalatseid.
7.10. Söömine ja magusate jookide joomine spordisaalis on keelatud.
7.11. Budosaalis tehakse trenni sokkis või paljajalu.
7.12. Budosaalis pallimängimine on keelatud.
8.
Jõusaali ja kardiosaali kasutaja meelespea
8.1. Nooremaid kui 14 eluaastat jõusaali ilma täiskasvanuta ei lubata.
Lapsega/noorukiga jõusaali koos külastav täiskasvanu võtab kogu vastutuse enda
kanda.
8.2. 14-16-aastasel noorel on lubatud jõusaali külastada ainult lapsevanema või
hooldaja kirjalikul nõusolekul. Avaldus tuleb lapsevanemal või hooldajal täita
Spordihoones kohapeal. Avalduse vormistamisel on administraatoril õigus nõuda
isikut tõendavat dokumenti.
8.3. Treeningutel palume kanda vaid mittemäärivaid kinniseid sisejalanõusid ja
sportlikke treeningriideid.
8.4. Jõusaalis ei tohi viibida paljajalu ja palja ülakehaga.
8.5. Kohustuslik on kasutada treeningrätikut.
8.6. Kõikidelt külastajatelt ja treenijatelt ootame heaperemehelikku suhtumist
spordikeskuse varasse ning headele kommetele vastavat käitumist. Juhul kui
kahjustatakse spordikeskuse vara, tuleb kahju täies ulatuses korvata.
8.7. Treeningseadmeid võib reguleerida vaid etteantud reeglite järgi.
8.8. Jõusaalist inventari väljaviimine ei ole lubatud.
8.9. Treeningvahendid tuleb pärast treeningu lõppu asetada tagasi oma kohale.
8.10. Peale
treeningu
lõpetamist
tuleb
korrastada
ja
dešinfitseerida
treeningkoht/treeningmatt.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Spordihoones ja spordikeskuse territooriumil on keelatud:
tarbida alkohoolseid jooke;
suitsetada;
tarbida narkootilisi aineid;
viibida narko-või alkoholijoobes.

10. Spordikeskuse personalil on õigus:
10.1. nõuda kodukorda rikkunud külastajate lahkumist spordikeskusest ja selle
territooriumilt;
10.2. kodukorra juhiste mittetäitmise korral pileti kehtivus ajutiselt või lõplikult hüvituseta
peatada.

Lisa 2
KINNITATUD
Rae Vallavalitsuse
25. aprilli 2017
määrusega nr 3
Rae valla Spordikeskuse Järveküla spordihoone
KODUKORD
1.
Külastusaeg
1.1. Spordihoone on avatud
E-R
6:30 - 22:00
L-P
8:00 - 22:00
Suveperioodil võivad lahtiolekuajad erineda eeltoodust, täpsed lahtiolekuajad on
välja toodud Spordikeskuse kodulehel www.raespordikeskus.ee.
1.2. Piletite müük lõpeb 1 tund enne spordikeskuse sulgemist.
1.3. Külastuskord kestab 60 min, 90 min, 120 min või 180 min.
1.4. Külastusaega hakatakse arvestama kassast läbipääsu registreerimise (ostu)
hetkest.
1.5. Saalide kasutus algab broneeritud aja alguse hetkest ja lõpeb broneeritud aja lõpu
hetkeks. Treeninguks ettevalmistamisaeg ja hilisem vahendite tagasipaigutamine
kuulub broneeringuaja sisse. Saali kasutaja peab arvestama vajamineva ajavaruga
ja planeerima treeningu selliselt, et saal oleks vabastatud järgmisele kasutajale
õigeks ajaks.
1.6. Ujula ja jõusaali külastus kuni 21:50.
1.7. Iga külastusaja ületanud minuti eest tuleb tasuda lisatasu vastavalt hinnakirjale.
2.
Spordikeskuse külastaja meelespea
2.1. Ära jäta isiklikke asju, käepaela ja väärtesemeid valveta. Riietusruumi, kappi või
mujale majja jäetud asjade ja väärtesemete eest Spordihoone töötajad ei vastuta.
2.2. Väärtasjad, dokumendid, raha ja muud väärtuslikud esemed on võimalik jätta
hoiukappi.
2.3. Spordihoone ruumides tuleb hoida puhtust ja korda.
2.4. Spordihoones on välisjalatsitega lubatud liikuda ainult fuajees.
2.5. Spordihoone ei vastuta külastajal tekkinud sportlike vigastuste või muude
terviserikete eest ega korva sellest tulenevaid kahjusid.
2.6. Külastajate turvalisuse tagamiseks on spordihoones videovalve.
2.7. Kui Sul tekib küsimusi või probleeme, pöördu administraatori või valveinstruktori
poole – ta aitab Sind.
3.
Teenuste eest tasumine
3.1. Spordihoonesse sisenemisel tasutakse soovitud teenuse eest, vastu saadakse
käepael või kapivõti. Käepaelaga pääsed turvaväravatest läbi. Säilita kassatšekk
kuni külastusaja lõpuni. Lahkudes tagasta käepael/kapivõti administraatorile.
Käepaela kaotamise eest tuleb tasuda kahjutasu vastavalt hinnakirjale.
3.2. Kõik spordihoone külastajad kinnitavad raha makstes, et neil on piisavad kehalised
võimed, oskused ja tervislik seisund pakutavate teenuste kasutamiseks.
3.3. Kliendil on õigus osaleda treeningul ja/või viibida spordihoone neis ruumides mille
eest on tasutud või millised on treeninguteks broneeritud.
3.4. Kuni 7-aastased lapsed lubatakse spordihoonesse ainult koos pileti lunastanud
täiskasvanud saatjaga (lapsevanem, treener, õpetaja jne).
3.5. Laste oskuste ja tervisliku seisundi eest vastutavad nende saatjad.

3.6. Kanna käepaela kogu spordihoones viibimise ajal nähtaval kohal. Käepaela ei ole
lubatud hoonest välja viia. Käepaela kadumisest informeeri kohe administraatorit
või valveinstruktorit.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Riietusruumide kasutaja meelespea
Riietusruumides välisjalatsites viibimine on keelatud.
Tühi riietuskapp tuleb jätta avatuks.
Riietusruumidesse pääseb 15 min enne treeningu algust.
Peale treeningut pesemine/riietumine kuni 20 min.

5.
Ujulakasutaja meelespea
5.1. Enne riietusruumi sisenemist võta välisjalanõud jalast ja aseta need selleks
ettenähtud riiulile.
5.2. Peale lahtiriietumist võta kaasa oma pesemis- ja ujumisvahendid ning sulge kapi
uks. Võta käepael kindlasti ujulasse kaasa.
5.3. Pese ennast enne ujulasse minekut hoolikalt ilma ujumisriieteta, eemalda näolt
jumestus. Ujulasse minek ilma pesemata on keelatud. Soovitav on ennast pesta ka
pärast ujumist.
5.4. Kõigil ujujatel, ka väikelastel, on kohustuslik kanda ujumisriideid. Soovitav on ujuda
traditsioonilistes ujumistrikoodes ja -pükstes ning kanda ujulas plätusid. Šortsides
ja aluspesus ujumine on keelatud!
5.5. Pikemate juuste puhul kanna ujumismütsi või punu juuksed patsi.
5.6. Igasugune raseerimine ja muul moel karvade eemaldamine ei ole spordihoones
lubatud.
5.7. Alla 3-aastaste laste puhul on nõutav ujumismähkme kasutamine.
5.8. Vali ujumiskoht oma oskuste ja tervisliku seisundi järgi. Arvesta teistega ning ole
tähelepanelik laste suhtes.
5.9. Halva enesetunde korral tule veest välja ja küsi abi valveinstruktorilt.
5.10. Märg põrand on libe! Ujulas jooksmine on keelatud!
5.11. Jälgi suures basseinis radade ja sügavuse märgistust. Suhtu tähelepanelikult
treening- ja rühmatundidesse - ära uju nendel radadel.
5.12. Radadel ujudes kehtib parempoolne liiklus. Ole heatahtlik teiste, samal rajal ujuvate
külastajate vastu.
5.13. Ära uju põiki üle radade. Rada võid vahetada rajapiirde alt läbi ujudes. Rajapiiretel
istumine on keelatud!
5.14. Ujumine on individuaalne tegevus – ära ripu kaasujuja kaelas, ära tiri ega tõuka
teda!
5.15. Vettehüpped on lubatud ainult stardipukkidelt või nende kõrvalt. Vigurhüpped on
keelatud!
5.16. Pärast veeprotseduure kuivata ennast duširuumis, enne kui riietusruumi sisened.
5.17. Spordihoonest väljumisel jäta riietuskapiuks lahti ning tagasta randmepael
administraatorile. Tagasta ka kõik renditud asjad, ära jäta neid riietusruumi.
6.
Rühmakülastaja meelespea
6.1. Põhikooli-, gümnaasiumiõpilaste ja treeningrühmade puhul peab iga 15. õpilase
kohta olema üks täisealine saatja.
6.2. Treeningrühma suurus suures basseinis on maksimaalselt 10 ujujat 1 raja kohta ja
lastebasseinis 10 last.
6.3. Põhikooli-, gümnaasiumiõpilaste ja treeningrühma saatja vastutab rühma tegevuse
ja käitumise eest ning tagab rühmaliikmete õigeaegse väljumise nii saalist kui
riietusruumist.
7.

Spordisaalide kasutaja meelespea

7.1. Spordisaal on mõeldud sportlikuks tegevuseks kõigile, vastavalt broneeritud
graafikule.
7.2. Külastajatelt oodatakse treeningutel, tundides ja spordisaalis korraldatud üritustel
puhtust ja headele kommetele vastavat käitumist.
7.3. Külastajad on kohustatud kasutama seadmeid ja inventari vastavalt nende
kasutusotstarbele. Inventar tuleb peale kasutamist asetada tagasi samale kohale,
kust see võeti.
7.4. Spordikeskusele mittekuuluvate treeningvahendite ja inventaari hoiustamine on
lisatasu eest ja peab olema eelnevalt spordikeskusega kooskõlastatud.
7.5. Treeningud/tunnid on üldjuhul publikuta. Väljaarvatud juhul, kui on treeneri-õpetaja
nõusolek ja ta võtab sellega vastutuse pealtvaatajate käitumise eest.
7.6. Sportlased ja õpilased suhtuvad heaperemehelikult spordisaali, sealsesse inventari
ning kaasõpilaste (-treenijate) varasse. Juhul kui kahjustatakse spordikeskuse vara,
tuleb kahju täies ulatuses korvata.
7.7. Õpilastel on keelatud ilma treeneri-õpetaja järelvalveta viibida spordisaalides.
7.8. Tänavajalatsites spordisaalis viibimine on keelatud! Soovitavalt kasutada
spordisaalis heleda tallaga jalatseid.
7.9. Söömine ja magusate jookide joomine spordisaalis on keelatud.
8.
Jõusaali ja kardiosaali kasutaja meelespea
8.1. Nooremaid kui 14 eluaastat jõusaali ilma täiskasvanuta ei lubata.
Lapsega/noorukiga jõusaali koos külastav täiskasvanu võtab kogu vastutuse enda
kanda.
8.2. 14-16-aastasel noorel on lubatud jõusaali külastada ainult lapsevanema või
hooldaja kirjalikul nõusolekul. Avaldus tuleb lapsevanemal või hooldajal täita
Spordihoones kohapeal. Avalduse vormistamisel on administraatoril õigus nõuda
isikut tõendavat dokumenti.
8.3. Treeningutel palume kanda vaid mittemäärivaid kinniseid sisejalanõusid ja
sportlikke treeningriideid.
8.4. Jõusaalis ei tohi viibida paljajalu ja palja ülakehaga.
8.5. Kohustuslik on kasutada treeningrätikut.
8.6. Kõikidelt külastajatelt ja treenijatelt ootame heaperemehelikku suhtumist
spordikeskuse varasse ning headele kommetele vastavat käitumist. Juhul kui
kahjustatakse spordikeskuse vara, tuleb kahju täies ulatuses korvata.
8.7. Treeningseadmeid võib reguleerida vaid etteantud reeglite järgi.
8.8. Jõusaalist inventari väljaviimine ei ole lubatud.
8.9. Treeningvahendid tuleb pärast treeningu lõppu asetada tagasi oma kohale.
8.10. Peale
treeningu
lõpetamist
tuleb
korrastada
ja
dešinfitseerida
treeningkoht/treeningmatt.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Spordihoones ja spordikeskuse territooriumil on keelatud:
tarbida alkohoolseid jooke;
suitsetada;
tarbida narkootilisi aineid;
viibida narko-või alkoholijoobes.

10. Spordikeskuse personalil on õigus:
10.1. nõuda kodukorda rikkunud külastajate lahkumist spordikeskusest ja selle
territooriumilt;
10.2. kodukorra juhiste mittetäitmise korral pileti kehtivus ajutiselt või lõplikult hüvituseta
peatada.

Lisa 3
KINNITATUD
Rae Vallavalitsuse
25. aprilli 2017
määrusega nr 3
Rae valla Spordikeskuse Lagedi spordihoone
KODUKORD
1. Külastusaeg
1.1 Spordihoone on avatud E-P 08.00–22.00.
Koolivaheaegadel võivad lahtiolekuajad erineda eeltoodust.
Info lahtiolekuaegadest koolivaheagadel ja suveperioodil on välja toodud
Spordikeskuse kodulehel www.raespordikeskus.ee.
1.2 Saalide kasutus toimub ainult eelnevalt kokku lepitud broneeringute alusel.
1.3 Saalide broneerimine vähemalt ühe nädalase etteteatamisega.
1.4 Saalide kasutus algab broneeritud aja alguse hetkest ja lõpeb broneeritud aja lõpu
hetkeks. Treeninguks ettevalmistamisaeg ja hilisem vahendite tagasipaigutamine
kuulub broneeringu aja sisse. Saali kasutaja peab arvestama vajamineva ajavaruga
ja planeerima treeningu selliselt, et saal oleks vabastatud järgmisele kasutajale
õigeks ajaks.
2. Spordihoone külastaja meelespea
2.1 Ära jäta isiklikke asju ja väärtesemeid valveta. Riietusruumi või mujale majja jäetud
asjade ja väärtesemete eest Spordihoone töötajad ei vastuta.
2.2 Spordihoone ruumides tuleb hoida puhtust ja korda.
2.3 Spordihoones on välisjalatsitega lubatud liikuda fuajees.
2.4 Spordihoone ei vastuta külastajal tekkinud sportlike vigastuste või muude
terviserikete eest ega korva sellest tulenevaid kahjusid.
2.5 Kui Sul tekib küsimusi või probleeme, pöördu kooli administraatori poole – ta aitab
Sind.
3. Riietusruumide kasutaja meelespea
3.1 Riietusruumides on välisjalatsites viibimine keelatud.
3.2 Riietusruumidesse pääseb 15 min enne treeningu algust.
3.3 Peale treeningut pesemine/riietumine kuni 20 min.
4. Spordisaali ja aeroobikasaali kasutaja meelespea
4.1 Spordisaal on mõeldud sportlikuks tegevuseks kõigile, vastavalt broneeritud
graafikule.
4.2 Kliendil on õigus osaleda treeningul ja/või viibida spordihoone neis ruumides mis on
treeninguteks broneeritud
4.3 Külastajatelt oodatakse treeningutel, tundides ja spordisaalis korraldatud üritustel
puhtust ja headele kommetele vastavat käitumist.
4.4 Sportlased ja õpilased suhtuvad heaperemehelikult spordisaali, sealsesse inventari
ning kaasõpilaste (-treenijate) varasse. Juhul kui kahjustatakse spordikeskuse vara,
tuleb kahju täies ulatuses korvata.
4.5 Külastajad on kohustatud kasutama seadmeid ja inventari vastavalt nende
kasutusotstarbele. Inventar tuleb peale kasutamist asetada tagasi samale kohale,
kust see võeti.
4.6 Spordikeskusele mittekuuluvate treeningvahendite jm inventaari hoiustamine on
lisatasu eest ja peab olema eelnevalt spordikeskusega kooskõlastatud.
4.7 Õpilastel on keelatud ilma treeneri-õpetaja järelvalveta viibida spordisaalides.

4.8 Treeningud/tunnid on üldjuhul publikuta. Väljaarvatud juhul, kui on treeneri-õpetaja
nõusolek ja ta võtab sellega vastutuse pealtvaatajate käitumise eest.
4.9 Tänavajalatsites spordisaalis viibimine on keelatud! Soovitavalt kasutada spordisaalis
heleda tallaga jalatseid.
4.10 Söömine ja magusate jookide joomine spordisaalis on keelatud.
5. Teenuste eest tasumine
5.1 Teenuste eest tasumine toimub ülekandega arve alusel, vastavalt broneeritud
ajagraafikule. Täpsed tasumistingimused lepitakse kokku ruumide kasutuslepingus.
6. Spordihoones ja spordikeskuse territooriumil on keelatud:
6.1 tarbida alkohoolseid jooke;
6.2 suitsetada;
6.3 tarbida narkootilisi aineid;
6.4 viibida narko-või alkoholijoobes.
7. Spordikeskuse personalil on õigus:
7.1 nõuda kodukorda rikkunud külastajate lahkumist spordihoonest ja selle territooriumilt;
7.2 kodukorra juhiste mittetäitmise korral broneering ja ruumide kasutusleping
ennetähtaegselt lõpetada.

Lisa 4
KINNITATUD
Rae Vallavalitsuse
25. aprilli 2017
määrusega nr 3
Rae valla Spordikeskuse Peetri spordihoone
KODUKORD
1. Külastusaeg
1.1 Spordihoone on avatud E-P 08.00–22.00.
Koolivaheaegadel võivad lahtiolekuajad erineda eeltoodust.
Info lahtiolekuaegadest koolivaheagadel ja suveperioodil on välja toodud
Spordikeskuse kodulehel www.raespordikeskus.ee.
1.2 Saalide kasutus toimub ainult eelnevalt kokku lepitud broneeringute alusel.
1.3 Saalide broneerimine vähemalt ühe nädalase etteteatamisega.
1.4 Saalide kasutus algab broneeritud aja alguse hetkest ja lõpeb broneeritud aja lõpu
hetkeks. Treeninguks ettevalmistamisaeg ja hilisem vahendite tagasipaigutamine
kuulub broneeringu aja sisse. Saali kasutaja peab arvestama vajamineva ajavaruga
ja planeerima treeningu selliselt, et saal oleks vabastatud järgmisele kasutajale
õigeks ajaks.
2. Spordihoone külastaja meelespea
2.1 Ära jäta isiklikke asju ja väärtesemeid valveta. Riietusruumi või mujale majja jäetud
asjade ja väärtesemete eest Spordihoone töötajad ei vastuta.
2.2 Spordihoone ruumides tuleb hoida puhtust ja korda.
2.3 Spordihoones on välisjalatsitega lubatud liikuda ainult fuajees ja treppidel.
2.4 Spordihoone ei vastuta külastajal tekkinud sportlike vigastuste või muude
terviserikete eest ega korva sellest tulenevaid kahjusid.
2.5 Kui Sul tekib küsimusi või probleeme, pöördu kooli administraatori poole – ta aitab
Sind.
3. Riietusruumide kasutaja meelespea
3.1 Riietusruumides on välisjalatsites viibimine keelatud.
3.2 Riietusruumidesse pääseb 15 min enne treeningu algust.
3.3 Peale treeningut pesemine/riietumine kuni 20 min.
4. Spordisaali kasutaja meelespea
4.1 Spordisaal on mõeldud sportlikuks tegevuseks kõigile, vastavalt broneeritud
graafikule.
4.2 Kliendil on õigus osaleda treeningul ja/või viibida spordihoone neis ruumides mis on
treeninguteks broneeritud
4.3 Külastajatelt oodatakse treeningutel, tundides ja spordisaalis korraldatud üritustel
puhtust ja headele kommetele vastavat käitumist.
4.4 Sportlased ja õpilased suhtuvad heaperemehelikult spordisaali, sealsesse inventari
ning kaasõpilaste (-treenijate) varasse. Juhul kui kahjustatakse spordikeskuse vara,
tuleb kahju täies ulatuses korvata.
4.5 Külastajad on kohustatud kasutama seadmeid ja inventari vastavalt nende
kasutusotstarbele. Inventar tuleb peale kasutamist asetada tagasi samale kohale,
kust see võeti.
4.6 Spordikeskusele mittekuuluvate treeningvahendite jm inventaari hoiustamine on
lisatasu eest ja peab olema eelnevalt spordikeskusega kooskõlastatud.
4.7 Õpilastel on keelatud ilma treeneri-õpetaja järelvalveta viibida spordisaalides.

4.8 Treeningud/tunnid on üldjuhul publikuta. Väljaarvatud juhul, kui on treeneri-õpetaja
nõusolek ja ta võtab sellega vastutuse pealtvaatajate käitumise eest.
4.9 Tänavajalatsites spordisaalis viibimine on keelatud! Soovitavalt kasutada spordisaalis
heleda tallaga jalatseid.
4.10 Söömine ja magusate jookide joomine spordisaalis on keelatud.
5. Teenuste eest tasumine
5.1 Teenuste eest tasumine toimub ülekandega arve alusel, vastavalt broneeritud
ajagraafikule. Täpsed tasumistingimused lepitakse kokku ruumide kasutuslepingus.
6. Spordihoones ja spordikeskuse territooriumil on keelatud:
6.1 tarbida alkohoolseid jooke;
6.2 suitsetada;
6.3 tarbida narkootilisi aineid;
6.4 viibida narko-või alkoholijoobes.
7. Spordikeskuse personalil on õigus:
7.1 nõuda kodukorda rikkunud külastajate lahkumist spordihoonest ja selle territooriumilt;
7.2 kodukorra juhiste mittetäitmise korral broneering ja ruumide kasutusleping
ennetähtaegselt lõpetada.

Lisa 5
KINNITATUD
Rae Vallavalitsuse
25. aprilli 2017
määrusega nr 3
Rae valla Spordikeskuse Vaida spordihoone
KODUKORD
1. Külastusaeg
1.1 Spordihoone on avatud E-P 08.00–22.00.
Koolivaheaegadel võivad lahtiolekuajad erineda eeltoodust.
Info lahtiolekuaegadest koolivaheagadel ja suveperioodil on välja toodud
Spordikeskuse kodulehel www.raespordikeskus.ee.
1.2 Saalide kasutus toimub ainult eelnevalt kokku lepitud broneeringute alusel.
1.3 Saalide broneerimine vähemalt ühe nädalase etteteatamisega.
1.4 Saalide kasutus algab broneeritud aja alguse hetkest ja lõpeb broneeritud aja lõpu
hetkeks. Treeninguks ettevalmistamisaeg ja hilisem vahendite tagasipaigutamine
kuulub broneeringu aja sisse. Saali kasutaja peab arvestama vajamineva ajavaruga
ja planeerima treeningu selliselt, et saal oleks vabastatud järgmisele kasutajale
õigeks ajaks.
2. Spordihoone külastaja meelespea
2.1 Ära jäta isiklikke asju ja väärtesemeid valveta. Riietusruumi või mujale majja jäetud
asjade ja väärtesemete eest Spordihoone töötajad ei vastuta.
2.2 Spordihoone ruumides tuleb hoida puhtust ja korda.
2.3 Spordihoones on välisjalatsitega lubatud liikuda fuajees.
2.4 Spordihoone ei vastuta külastajal tekkinud sportlike vigastuste või muude
terviserikete eest ega korva sellest tulenevaid kahjusid.
2.5 Kui Sul tekib küsimusi või probleeme, pöördu kooli administraatori poole – ta aitab
Sind.
3. Riietusruumide kasutaja meelespea
3.1 Riietusruumides on välisjalatsites viibimine keelatud.
3.2 Riietusruumidesse pääseb 15 min enne treeningu algust.
3.3 Peale treeningut pesemine/riietumine kuni 20 min.
4. Spordisaali kasutaja meelespea
4.1 Spordisaal on mõeldud sportlikuks tegevuseks kõigile, vastavalt broneeritud
graafikule.
4.2 Kliendil on õigus osaleda treeningul ja/või viibida spordihoone neis ruumides mis on
treeninguteks broneeritud
4.3 Külastajatelt oodatakse treeningutel, tundides ja spordisaalis korraldatud üritustel
puhtust ja headele kommetele vastavat käitumist.
4.4 Sportlased ja õpilased suhtuvad heaperemehelikult spordisaali, sealsesse inventari
ning kaasõpilaste (-treenijate) varasse. Juhul kui kahjustatakse spordikeskuse vara,
tuleb kahju täies ulatuses korvata.
4.5 Külastajad on kohustatud kasutama seadmeid ja inventari vastavalt nende
kasutusotstarbele. Inventar tuleb peale kasutamist asetada tagasi samale kohale,
kust see võeti.
4.6 Spordikeskusele mittekuuluvate treeningvahendite jm inventaari hoiustamine on
lisatasu eest ja peab olema eelnevalt spordikeskusega kooskõlastatud.
4.7 Õpilastel on keelatud ilma treeneri-õpetaja järelvalveta viibida spordisaalides.

4.8 Treeningud/tunnid on üldjuhul publikuta. Väljaarvatud juhul, kui on treeneri-õpetaja
nõusolek ja ta võtab sellega vastutuse pealtvaatajate käitumise eest.
4.9 Tänavajalatsites spordisaalis viibimine on keelatud! Soovitavalt kasutada spordisaalis
heleda tallaga jalatseid.
4.10 Söömine ja magusate jookide joomine spordisaalis on keelatud.
5. Teenuste eest tasumine
5.1 Teenuste eest tasumine toimub ülekandega arve alusel, vastavalt broneeritud
ajagraafikule. Täpsed tasumistingimused lepitakse kokku ruumide kasutuslepingus.
6. Spordihoones ja spordikeskuse territooriumil on keelatud:
6.1 tarbida alkohoolseid jooke;
6.2 suitsetada;
6.3 tarbida narkootilisi aineid;
6.4 viibida narko-või alkoholijoobes.
7. Spordikeskuse personalil on õigus:
7.1 nõuda kodukorda rikkunud külastajate lahkumist spordihoonest ja selle territooriumilt;
7.2 kodukorra juhiste mittetäitmise korral broneering ja ruumide kasutusleping
ennetähtaegselt lõpetada.

