
      Ķekavas vidusskolas sporta kompleksa zāles un koplietošanas telpu    iekšējās kārtības noteikumi  1. Vispārīgie noteikumi. 1.1. Noteikumi nodrošina un veicina sporta kompleksa sekmīgu darbību un kārtību. 1.2.  Audzēkņu, klientu un apmeklētāju pienākums ir ievērot sporta kompleksa iekšējās kārtības noteikumus. 1.3. Atbildīgi par jauniešu, bērnu un viņu vecāku iepazīstināšanu ar šiem noteikumiem ir attiecīgo sporta nodarbību vadītāji un treneri. 1.4.  Ar šiem noteikumiem var iepazīties pie sporta kompleksa informācijas stenda vai sporta kompleksa administratora.  2. Iekšējie kārtības noteikumi. 2.1. Sporta kompleksa sporta zālē atļauts ieiet tikai nodarbību, treniņu un sacensību dalībniekiem, tikai tīros sporta apavos un sporta tērpos. Aizliegts trenēties ielas apavos. Gadījumā ja gaidot nodarbības ilgāku laiku ir jāuzturas sporta kompleksa koplietošanās telpās, tad audzēkņiem tajās jāuzturas tīros sporta apavos 2.2. Sporta kompleksa apmeklētājam jāuzvedas tā, lai netraucētu citiem sporta kompleksa apmeklētājiem, ievērojot iekšējos sporta kompleksa kārtības noteikumus. 2.3. Lūdzam ievērot personīgo higiēnu un cienīt pārējos klientus. 2.4. Klients ir atbildīgs par personiskajām mantām, sporta komplekss neuzņemas materiālo atbildību par ģērbtuvēs un citur atstātajām materiālajām vērtībām, un autostāvvietā novietoto automašīnu. 2.5. Nodarbību, treniņu, sacensību laikā sporta inventārs tiek izmantots tikai tam paredzētajiem nolūkiem. 2.6. Apmeklējot sporta kompleksu, izturēties saudzīgi pret kompleksa īpašumu un paziņot kompleksa darbiniekiem jebkurus ievērotos bojājumus kompleksa telpās, kā arī inventārā un iekārtās. 2.7. Par ļaunprātīgu inventāra, kā arī zāles, koplietošanas telpu vai aprīkojuma bojāšanu, materiālo atbildību kaitējumu segšanai un novēršanai nes vainīgais apmeklētājs vai viņa vecāki (aizbildņi). 2.8. Bērniem vecumā līdz 16 gadiem, sporta zālē atļauts uzturēties tikai trenera/skolotāja uzraudzībā vai saņemot trenera/skolotāja vai sporta kompleksa administrācijas atļauju.  2.9. Klients uzņemas visu atbildību, gadījumā, ja viņam/-ai ir radušās veselības problēmas, izmantojot jebkuru no kompleksa sniegtajiem pakalpojumiem. 2.10.  Sporta kompleksa Administrācija nenes atbildību gadījumā, ja Klientam rodas traumas šo noteikumu neievērošanas rezultātā vai no nepareizas kompleksa inventāra izmantošanas.  2.11. Sporta kompleksa darbinieki ir tiesīgi palūgt klientu atstāt kompleksa telpas un teritoriju, ja klients ir pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus. 2.12. Apmeklētājiem jāievēro trenera un citu sporta kompleksa darbinieku norādījumi.  2.13. Apmeklētājiem ielas apavos un apģērbā kategoriski aizliegts atrasties sporta zālē. 
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2.14. Apmeklētājiem aizliegts kāpt vai lēkāt pa tribīņu krēsliem, likt kājas uz krēslu atzveltnēm vai norobežojošām margām. 2.15. Sporta kompleksa apmeklētājiem, kuri nepiedalās nodarbībās, treniņos vai sacensībās, atļauts atrasties vienīgi skatītājiem paredzētās vietās tribīnēs, publiskajā zonā pirmā un otrā stāva hallēs. Zālē skatītāji drīkst atrasties tikai tad,  ja ir viņiem paredzētas vietas, kuras norāda kompleksa administrators. 2.16. Sporta kompleksa apmeklētājs nes atbildību par apzināti nepatiesu avārijas trauksmes radīšanu un personīgi, vai ar vecāku palīdzību sedz ar šo rīcību radītos materiālos zaudējum  3.  Nodarbību vadītāju   (skolotāju, treneru, instruktoru) pienākumi. 3.1.Nodarbību vadītāji ir atbildīgi par audzēkņu, klientu un apmeklētāju  iepazīstināšanu ar sporta kompleksa iekšējās kārtības noteikumiem. 3.2.Nodarbību vadītāji ir atbildīgi par saviem audzēkņiem un šo noteikumu ievērošanas nodrošināšanu nodarbību laikā sporta kompleksa telpās 3.2.Nodarbību vadītāji ir personīgi atbildīgi par inventāra, materiālās bāzes, iekārtu un telpu saglabāšanu nodarbību laikā. Ievēro elektrības taupību zālē un palīgtelpās nodarbību laikā. 3.3.Nodarbību vadītāji konstatētās nekārtības, inventāra, iekārtu un telpu bojājumus fiksē kopā ar sporta kompleksa administratoru, atzīmējot tos administratora žurnālā.  3.4.Nodarbību vadītāji sedz materiālos zaudējumus, kas  radušies viņu nodarbību laikā. 3.5.Nodarbību laikā  nodrošina kārtību, tīrību un drošību sporta zālē,  ģērbtuvēs, tualetēs un dušās. 3.6.Nodarbību vadītāji atbild par drošības noteikumu ievērošanu nodarbību laikā. 3.7.Nepieļauj nepiederošu personu atrašanos sporta zālē nodarbību laikā un rūpējas par nodarbību dalībnieku mantu saglabāšanu. 3.8.Nodarbību vadītājs atbildīgs par izmantotā inventāra novākšanu un sakārtošanu.  3.9.Nodarbību vadītājs ir atbildīgs, lai viņa vadītā nodarbība beigtos savlaicīgi un visi nodarbības  dalībnieki organizēti, vienlaicīgi atstātu sporta zāli un ģērbtuves, lai netraucētu pārģērbšanos un treniņa procesu citiem sporta zāles apmeklētājiem; 3.10.Nodarbību vadītājiem ir pienākums pārliecināties un rūpēties par to, lai paceļot vai nolaižot zāles sadalošo sienu vai piekaramos grozus zem tiem neatrastos audzēkņi vai citi cilvēki.   4.Apmeklētājam aizliegts: 4.1.trenēties bez sporta apaviem, sporta tērpa; 4.2.traucēt trenēties citiem kompleksa apmeklētājiem; 4.3.mest inventāru uz grīdas vai lietot neatbilstošu inventāru, kas var nodarīt bojājumus sporta zālei; 4.4.iznest kompleksam piederošo inventāru ārpus sporta kompleksa telpām; 4.5.ienest un lietot alkoholiskos dzērienus kompleksa telpās, izplatīt un/vai trenēties alkohola un/vai psihotropo vielu reibumā; 4.6.smēķēt kompleksa telpās, lietot alkoholiskos dzērienus; 4.7.veikt kino- un foto filmēšanu kompleksā bez speciālas vienošanās ar kompleksa administrāciju; 4.8.bezmērķīgi uzkavēties ģērbtuvēs un aiztikt svešas mantas; 4.9.nodarbību laikā audzēkņiem aizliegts bezmērķīgi klaiņot pa sporta zāli un traucēt sporta nodarbības; 4.10.iziet spēļu laukumā pirms grafikā norādītā laika un tajā uzturēties ilgāk kā grafikā norādītajā laikā; 4.11.atrasties sporta kompleksa zālē, ja pats nepiedalās nodarbībās, treniņos vai sacensībās;  



4.12.veikt jebkādas šajos noteikumos neminētas darbības, kas ir pretrunā ar indivīda godaprātu, taisnīgumu, labo gribu, sabiedrībā vispārpieņemtām ētikas un morāles normām; 4.13. lietot un iznest svešu sporta inventāru; 4.14. bez trenera vai sporta skolotāja atļaujas atrasties sporta inventāra noliktavā; 4.15. izmantot avārijas izeju ikdienišķās situācijās un bez atbilstošas nepieciešamības.    5.Rīcība ārkārtas situācijās  5.1. Jebkurā ārkārtas situācijā sekot sporta kompleksa darbinieku, administratora vai sporta skolotāju, treneru norādījumiem. Ja tuvumā nav sporta kompleksa darbinieku, sporta skolotāju, treneru, jācenšas organizēti izkļūt no bīstamās situācijas, rūpējoties par sevi un citiem. 5.2.Nekavējoties jāziņo par ārkārtas situāciju un notikušo sporta kompleksa administrācijai, administratoram,  sporta skolotājam, trenerim. 5.3.Ugunsgrēka gadījumā ēka jāatstāj, ievērojot izvietotās evakuācijas plāna shēmas un  drošības zīmes.  


