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      Ķekavas vidusskolas sporta kompleksa Baseina   iekšējās kārtības noteikumi  1. Vispārīgie noteikumi: 1.1. Šie noteikumi nosaka Ķekavas vidusskolas sporta kompleksa peldbaseina, pirts zonas, masāžas vannas (džakuzi) (turpmāk – Baseins) iekšējās kārtības noteikumus (turpmāk – Noteikumi), kas ir saistoši ikvienam Baseina apmeklētājam. 1.2. Ikviena apmeklētāja pienākums pirms Baseins apmeklējuma rūpīgi iepazīties ar Noteikumiem. 1.3. Noteikumi ir izvietoti Ķekavas vidusskolas sporta kompleksa (turpmāk – Iestāde) Baseina informācijas stendā un mājas lapā www.vidusskola.kekava.lv. 1.4. Iegādājoties abonementu, vienreizējo biļeti vai izmantojot Baseinu nodarbību/treniņu laikā apmeklētājs apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt Noteikumiem, kā arī apņemas tos ievērot sava apmeklējuma laikā. 1.5. Apmeklētājs ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, fizisko sagatavotību, peldētprasmi un iemaņām, kas ir nepieciešami Baseina drošai lietošanai. Par nepilngadīgas personas veselības stāvokli,  fizisko sagatavotību, peldētprasmi un iemaņām ir atbildīgs likumiskais pārstāvis vai cita šo personu pavadošā persona, kas ir sasniegusi pilngadību. 1.6. Apmeklētājam atrodoties Baseina telpās, ir pienākums stingri ievērot Baseina darbinieku norādījumus, higiēnas prasības, atturēties no jebkādas rīcības, kas var apdraudēt paša vai citu apmeklētāju drošību, veselību vai dzīvību. 1.7. Gadījumā, ja Baseina apmeklējuma laikā apmeklētāja veselības stāvoklis pasliktinās vai iestājas jebkādi citi ārkārtas apstākļi, apmeklētājam nekavējoties jāvēršas pie Baseina darbinieka. 1.8. Baseina darbiniekam ir tiesības izraidīt apmeklētāju no Baseina telpām, ja tas neievēro šos Noteikumus,  izvietotās brīdinājuma zīmes, uzrakstus, Baseina darbinieku norādījumus. Šādā gadījumā apmeklētājam netiek atmaksāta ieejas maksa.  1.9. Drošības apsvērumu dēļ Baseina darbiniekiem ir tiesības pieprasīt uzrādīt apmeklētāja somas saturu. 1.10. Bērni līdz 15 (piecpadsmit) gadu vecumam (ieskaitot) Baseinu var apmeklēt tikai kopā ar personu, kas ir sasniegusi pilngadību, atrodoties to stingrā uzraudzībā. Pirms Baseina apmeklējuma, par bērnu atbildīgā persona, veicot maksu par pakalpojumu “bērnu biļete” pieaugušais uzņemas pilnu atbildību par bērna drošību, veselību, dzīvību, tā uzvedību un Noteikumu ievērošanu. 1.11. Mācību stundu laikā par skolēnu veselību un drošību atbildīgs ir peldēšanas pedagogs. 1.12. Apmeklētājs vai viņa likumiskais pārstāvis sedz visus tiešos un netiešos zaudējumus, kas ir nodarīti Baseinam, Iestādei vai jebkādai trešajai personai šī apmeklētāja darbības vai bezdarbības rezultātā, vai Noteikumu neievērošanas gadījumā. 1.13. Iegādājoties, noformējot abonementu, kā arī citos gadījumos pēc Baseina darbinieka pieprasījuma, Apmeklētajam ir jāuzrāda personu apliecinoša dokumenta oriģināls (pase, personas apliecība) vai cita veida dokuments, ar kuru personu var identificēt (skolēna/studenta apliecība, pensionāra/invaliditātes apliecība u.c), ja tas saistīts ar apmeklētāja vecuma noteikšanu vai atlaižu saņemšanu. 1.14. Apmeklētāji apņemas ievērot normatīvo aktu, ugunsdrošības (tajā skaitā, nekavējoties atstāt telpas, ja iedarbojas trauksmes signalizācijas sistēma), sanitāro noteikumu, higiēnas noteikumu, elektrodrošības noteikumu un citu drošības noteikumu prasības. 
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1.15. Baseina darba laiku un noslogojumu nosaka Iestādes direktors. 1.16. Izmaiņas Noteikumos, par peldbaseinu darba laikiem vai cenrādi ir pieejamas un publicētas Noteikumu 1.3. apakšpunktā noteiktajās vietās.  2. Apmeklētāju ierašanās un aiziešanas kārtība: 2.1. Apmeklējuma ilgums Baseina zonā (lielais baseins, sauna, tvaika pirts vai mazais baseins ir 45 (piecdesmit piecas) minūtes. 2.2. Dušas un ģērbtuves izmantošanas laiks pirms Baseina apmeklējuma ir 10 (desmit) minūtes un pēc Baseina apmeklējuma ir 15 (piecpadsmit) minūtes. 2.3. Baseina un pirts telpas jāatbrīvo 15 (piecpadsmit) minūtes pirms Baseina noteiktā darba laika beigām. 2.4. Garderobes telpas jāatbrīvo ne vēlāk, kā 5 (piecas minūtes) pirms Baseina darba laika beigām. 2.5. Par paredzētā laika limita pārsniegšanu, apmeklētājs veic papildus samaksu pēc noteiktā cenrāža. 2.6. Gadījumā, ja apmeklētājs ir nozaudējis aproci un/vai atslēgu, apmeklētājam jāsamaksā aproces atjaunošanas maksa 5.00 EUR (pieci eiro un 00 centi).  3. Baseina apmeklēšanas kārtība:  3.1. Mazo baseinu drīkst apmeklēt tikai personas, kas iegādājušās mazā baseina apmeklējuma biļeti vai abonementu. 3.2. Lielo baseinu, saunu, tvaika pirti un džakuzi drīkst apmeklēt tikai personas, kas iegādājušies lielā baseina biļeti vai abonementu. 3.3. Visi pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši apstiprinātajam cenrādim. 3.4. Apmeklētājiem izsniegtā aproce ar atslēgu nodrošina skapīša pieejamību ģērbtuvē un ir saņemama un nododama pie administratora. 3.5. Aproci aizliegts nodot trešajām personām. 3.6. Baseina zonā (izņemot tribīnes) ieeja atļauta tikai tīros maiņas apavos. Baseina zonā ieeja ielas apavos stingri aizliegta.  3.7. Pirms ieiešanas baseina zonā ģērbtuvēs, virsdrēbes un ielas apavi (ielikti maisiņā) ir jānodod garderobē. Iestāde  nodod apmeklētājam lietošanā mantu novietni un/vai ģērbtuvju skapīšus. Ņemot vērā to, ka Iestāde nepieņem glabāšanā apmeklētāju mantas, bet tikai piedāvā izmantot garderobi, ģērbtuvi un garderobes skapīšus, Iestāde neatbild par Baseina teritorijā, garderobē vai skapīšos atstātajām vai nozaudētajām drēbēm, dokumentiem, mobilajiem telefoniem, dārglietām un citām lietām.  3.8. Ģērbtuves skapīti iespējams atvērt un aizvērt ar no administratores saņemto aproci ar atslēgu palīdzību. Apmeklētājam ir pienākums pārbaudīt sava skapīša drošību, kad tas tiek aizslēgts. Beidzot apmeklējumu, skapīti apmeklētājam ir jāatstāj atvērtu. 3.9. Pirms ieiešanas Lielajā vai Mazajā peldbaseinā, vai saunas, tvaika pirts, vai masāžas vannas (džakuzi) obligāti jānomazgājas dušā. 3.10. Apmeklētājam jāņem vērā, ka dušu, ģērbtuvju telpu un baseina zonas grīdas var būt mitras un slidenas. 3.11. Izmantojot matu žāvēšanas iekārtas (fēnus), aizliegts ar mitrām vai slapjām rokām tos lietot, kā arī lietojot tos, jāievēro nepieciešama distance starp matiem un matu žāvēšanas iekārtu. 3.12. Lielajā vai Mazajā peldbaseinā vai saunā, tvaika pirtī, masāžas vannās (džakuzi) drīkst uzturēties pludmales, gumijas čībās, basām kājām, peldbiksēs un peldkostīmos. Aizliegts lietot peldbikses (pludmales šortus) ar metāla elementiem un kabatām, kas var sabojāt Iestādes vai Objekta inventāru. 3.13. Piedaloties sporta stundās, interešu izglītības pulciņos, organizētos peldēšanas treniņos vai individuāli apmeklējot lielo un/vai mazo peldbaseinu obligāti jālieto peldcepuri (ja mati garāki par 2cm). 
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3.14. Baseina inventāru drīkst izmantot tikai ar Baseina darbinieka atļauju. Personīgā inventāra lietošana Baseinā ir jāsasakņo ar Baseina darbinieku. 3.15. Ja Baseina celiņā peld vairāki cilvēki, peldot jācenšas turēties celiņa labajā pusē. 3.16. Pieaugušais, kurš pavada bērnu izvērtē un ir atbildīgs par nepieciešamību bērnam lietot ūdens necaurlaidīgās autiņbiksītes. Bērniem līdz 3 (trīs) gadu vecumam peldbaseinu, kā arī saunu, tvaika pirti un džakuzi atļauts apmeklēt tikai ūdens necaurlaidīgās autiņbiksītēs. 3.17. Apmeklētājam stingri jāievēro norādītais apmeklējuma laiks un izvēlētais apmeklējuma veids. Organizētu peldēt apmācības, kā arī peldbaseina apmeklētāju grupas, kas izmanto atsevišķus peldceliņus, treniņi (nodarbības) notiek pēc iepriekš saskaņota grafika ar Iestādes administrāciju. 3.18. Peldbaseina noslogotības dēļ Iestādes administrācija ir tiesīga pārtraukt apmeklētāju ielaišanu Baseinā. Apmeklētāju skaits lielajā baseinā nedrīkst pārsniegt 32 cilvēkus (vienā celiņā ne vairāk kā 8 cilvēki). Organizētās peldēt apmācības grupās vienā celiņā un mazajā baseinā drīkst nodarboties ne vairāk par 15 bērniem. 3.19. Vecākiem, kuri pavada bērnu uz peldēt apmācības nodarbībām, jāizmanto maiņas apavi. 3.20. Peldēt apmācības nodarbību laikā vecākiem jāuzturas uzgaidāmajā telpā vai tribīnēs.  3.21. Vecāki pirms un pēc nodarbībām drīkst palīdzēt bērnam saģērbties un nomazgāties. 3.22. Neizmantotie abonementi netiek pārcelti/pagarināti un kompensēti slimības un/vai citu iemeslu dēļ. 3.23. Apmeklētājam pašam jāizvērtē un apmeklētājs patstāvīgi uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli, un atbilstoši tam jāizvēlas pirts veids, uzturēšanās ilgums pirtīs un džakuzī. 3.24. Pēc katra pirts apmeklējuma, apmeklētājam obligāti jānoskalojas dušā. 3.25. Saunā obligāti nepieciešams izmantot savu līdzi paņemto dvieli. 3.26. Apmeklētājam nekavējoties jāpārtrauc uzturēšanās saunā un tvaika pirtī, ja rodas diskomforta sajūta. 3.27. Atrodoties pirts telpās, apmeklētājam jāatturas no jebkādas rīcības, kas var apdraudēt paša vai citu personu dzīvību, veselību un drošību. 3.28. Apmeklētājam jāizvairās no pieskaršanās pirts apsildes ierīcēm un aizliegts novietot jebkādus priekšmetus vai drēbes uz pirts apsildes ierīcēm.  4. Ķekavas vidusskolas sporta kompleksa Baseinā aizliegts:  4.1. Ienest līdzi paņemtus ēdienus un dzērienus un tos lietot Baseina telpās. 4.2. Ienest stikla traukus baseina zonā. 4.3. Ienest alkoholiskos dzērienus vai citas apreibinošas vielas. 4.4. Izmantot jebkurus pakalpojumus alkoholisko, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā. Darbiniekam ir tiesības pieprasīt veikt alkohola testu un iereibušo apmeklētāju (pieļaujamā norma līdz 0.5 promiles) izraidīt no Baseina, neatmaksājot iegādātā pakalpojuma maksu. 4.5. Ienākt Baseina zonā ar košļājamo gumiju. 4.6. Spļaut uz grīdas, uz sienām vai ūdenī. 4.7. Kārtot dabiskās vajadzības ārpus paredzētajām vietām. 4.8. Kliegt, svilpt, skriet vai nepamatoti saukt pēc palīdzības. 4.9. Apmeklēt Baseinu ar dzīvniekiem. 4.10. Atrasties ārpus ģērbtuves bez peldkostīma vai peldbiksēm. 4.11. Apmeklēt Baseinu ar akūtiem saslimšanas simptomiem (paaugstināta temperatūra, drudzis), konjunktīvu, ādas vai citām lipīgām slimībām, vaļējām brūcēm vai pārsējiem, kuri var apdraudēt citu apmeklētāju drošību un veselību. Baseina apmeklētājiem ar redzamām ādas, matu vai nagu slimību pazīmēm jāuzrāda ārsta izziņa, kas apliecina, ka attiecīgā slimība nav lipīga (2009. gada 13. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 37).  4.12. Atstāt bērnus līdz 15 gadu vecumam bez pieaugušo uzraudzības. 
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4.13. Lēkt Lielajā vai Mazajā peldbaseinā no malām, kā arī lēkt jebkurā ūdens tilpnē (masāžas vannās). 4.14. Lēkt no starta paaugstinājuma un/vai nirt Lielajā peldbaseinā, neizvērtējot savu fizisko sagatavotību un peldēt prasmi. 4.15. Ignorēt peldbaseinos norādītās zīmes (dziļums, temperatūra, nelēkt, neskriet u.c.). 4.16. Sēdēt vai kāpt ar kājām uz celiņu norobežojumiem (viļņu slāpētājiem). 4.17. Apmeklēt speciālā hidrotērpā, mono pleznās, izmantot niršanas inventāru, ja nav saņemta administrācijas rakstiska atļauja. 4.18. Lietot pirts slotas, ķermeņa kosmētiskos līdzekļus (medus, kafijas biezumi, māls, sāls u.c.) jebkurā pirtī un dušās. 4.19. Liet ūdeni uz saunas krāsns. 4.20. Ar ielas apaviem atrasties Baseina zonā un ģērbtuvēs. 4.21. Baseina telpās aizliegts fotografēt, filmēt un veikt audio ierakstus bez rakstiskas saskaņošanas ar Ķekavas vidusskolas sporta kompleksa administrāciju, izņemot oficiāli pieteiktās sacensības.   


