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Erki Noole Kergejõustikukooli
SISEKORRAEESKIRI
Erki Noole Kergejõustikukooli (edaspidi "Kool") õpilane ja õpilase eestkostja
kohustuvad järgima allpool loetletud Kooli reegleid ja kõigi meie poolt kasutatavate
treeningbaaside kasutamise eeskirju. Kui õpilane või õpilase eestkostja rikub nimetatud
eeskirju või Kooli reegleid, on Koolil õigus õpilane Kooli õpilaste nimekirjast välja arvata.
Kooli poolt kasutatavate treeningbaaside inventari omastamisel või tahtlikul lõhkumisel
õpilase poolt katab inventari parandamise või uue inventari soetamise kulud õpilase
eestkostja. Kui nimetatud kahjud on tekitatud õpilase Kooli nimekirja kuulumise ajal,
kehtib kulude katmise kohustus ka peale õpilase välja arvamist Kooli õpilaste
nimekirjast.
Õpilase eestkostja peab olema teatanud Koolile telefoninumbri, mille kaudu on võimalik
õnnetusjuhutumi puhul täiskasvanud eestkostjaga ühendust saada õpilase treeningute
ajal.
KOOLI REEGLID
Tallinna Spordihallis ja Lasnamäe Kergejõustikuhallis (edaspidi "Spordihall"):
1. Treeningrühma õpilane registreerib oma treeningkorra teatades Spordihalli
sisenedes instruktorile, millise treeneri treeningrühma ta kuulub ja mis kell treeningtund algab.
2. Enne oma treeningtunni algust ja peale oma treeningtunni lõppu Spordihallis
viibiva õpilase eest vastutab õpilase täiskasvanud eestkostja mitte treener. Kui
tegemist on õpilasega, kellele eestkostja ei ole andnud luba lahkuda Spordihallist
iseseisvalt, peab eestkostja võtma õpilase oma järelvalve alla viivitamatult
treeningtunni lõppedes.
3. Õpilased kogunevad rühmatreeninguks tribüünil. Tribüüni ees ja taga asuvatel
turvapiiretel ja areenile viivatel treppidel istumine, ronimine, jms. on rangelt
keelatud. Nimetatud turvanõuete rikkumise korral palume kõigil rikkumist märkajatel
teha rikkujatele sellekohane märkus ning teavitada rikkumisest Spordihalli personali.
4. Treeningrühma õpilane ei tohi minna Spordihalli areenile enne oma
treeningtunni algust ja peab lahkuma areenilt kohe peale oma treeningtunni
lõppu.
5. Kui õpilane viibib areenil enne oma treeningtunni algust või peale oma
treeningtunni lõppu, vastutab tema eest täiskasvanud eestkostja mitte treener ja
areeni kasutamiseks peab lunastama Spordihalli pääsme.
6. Õpilase eestkostjatele, kes ei ole lunastanud Spordihalli pääset, ei ole areenil
viibimine lubatud, nemad võivad viibida ainult tribüünil.
7. Spordihalli areenil tohib viibida ainult puhastes vahetusjalatsites või sokkides.
8. Spordihalli areenile on lubatud joogiks kaasa võtta ainult puhas vesi.
9. Lapsed, kes ei kuulu Kooli õpilaste nimekirja, viibivad Spordihallis
täiskasvanud eestkostja mitte Kooli treeneri järelvalve all ja vastutusel.
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10. Kui õpilane lahkub omavoliliselt treeneri jäämispalvet eirates areenilt oma
treeningtunni kestel, kaob treeneril õpilase eest vastutamise kohustus.
Tallinna Ülikooli Spordiklubi võimlemissaalis (edaspidi "Akrobaatikasaal"):
1. Akrobaatikasaali Kooli rühmatreeningutes on õigus osaleda ainult Kooli õpilaste
nimekirjas olijatel.
2. Ohutuse tagamise eesmärgil on Akrobaatikasaalis ja saali treeningriistadel
(batuudil, poomil jms.) viibimine enne oma treeningtunni algust ja peale oma
treeningtunni lõppu ilma treeneri loa ja juuresolekuta rangelt keelatud.
3. Väljaspool Akrobaatikasaali vastutab õpilase eest õpilase täiskasvanud eestkostja
mitte treener.
4. Akrobaatikasaalis võib viibida ainult sokkides või võimlemissussides.
Pirita Spordikeskuses, Kadrioru staadionil, muudes välistingimustes peetavate
treeningute paikades:
1. Enne oma treeningtunni algust ja peale oma treeningtunni lõppu vastutab õpilase
eest õpilase täiskasvanud eestkostja mitte treener. Kui õpilane ei saabu oma
treeningtundi õigeaegselt ja ei saa seetõttu treeningrühmaga liituda või lahkub
treeningult oma treeningtunni kestel omavoliliselt ja treeneri jäämispalvet eirates,
ei ole treeneril õpilase eest vastutamise kohustust.
KOOLI POOLT KASUTATAVATE TREENIGBAASIDE REEGLID
Kooli poolt kasutatavate treeningbaaside eeskirjadega tutvu treeningbaasides kohapeal
või nende olemasolu korral treeningbaaside interneti kodulehekülgedel.
(TSH kasutamise eeskirjad: http://tsh.ee/est/830/, Kadrioru staadioni sisekorra
eeskiri: http://www.kadriorustaadion.ee/?id=1418).

	
  
	
  

