GROBIŅAS SPORTA CENTRA, M.NAMIĶA IELĀ 2B
IEKŠĒJĀS KĀRTIBAS NOTEIKUMI
1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI






Šie noteikumi nodrošina un veicina sporta centra sekmīgu darbību un kārtību.
Audzēkņu, klientu un apmeklētāju pienākums ir ievērot sporta centra iekšējās kārtības
noteikumus.
Atbildīgi par skolēnu iepazīstināšanu ar šiem noteikumiem ir attiecīgo skolu direktori.
Atbildīgais par šo noteikumu ievērošanas kontroli un izpildi ir sporta centra vadītājs.
Ar šiem noteikumiem var iepazīties pie sporta centra informācijas stenda vai sporta centra
administratora.
2. IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI.


















Sporta skolotāji, treneri un audzēkņi uz sporta nodarbībām ierodas pa sporta centra
galveno ieeju.
Ienākot sporta kompleksā, rūpīgi jānotīra apavi, un tikai tad jāreģistrējas pie sporta centra
administratora.
Pēc reģistrācijas audzēkņiem, sporta centra apmeklētājiem jādodas uz ģērbtuvi.
Sporta skolotāji, treneri, instruktori un individuālie sporta nodarbību apmeklētāji saņem
nepieciešamo telpu un ģērbtuvju skapīšu atslēgas pie SC administratora.
Sporta skolotāji, treneri, instruktori ir atbildīgi par saviem audzēkņiem SC telpās.
Sporta skolotāji, treneri, instruktori ir atbildīgi par sporta inventāru, kuru tie izmanto
sporta nodarbībās.
Sporta skolotājiem, treneriem un audzēkņiem saudzīgi jāizturas pret inventāru un sporta
kompleksa telpām.
Par pamanītajiem inventāra vai sporta centra aprīkojuma, telpu bojājumiem, nekavējoties
jāinformē SC administrators.
Stundai beidzoties, sporta skolotājs vai treneris nodrošina izmantotā inventāra
novietošanu tam paredzētajā vietā vai nodod tieši SC administratoram.
Līdzi jāņem tīri maiņas sporta apavi ar grīdas segumu nesmērējošu zoli.
Pārģērbjoties uz nodarbību, ģērbtuvi jāatstāj kārtīgu.
Audzēkņiem, kas kavē nodarbību, jāpiesakās pie SC administratora, kurš to pavada līdz
nodarbības vadītājam.
Ja uz nodarbību līdzi ierodas sveša pavadošā persona, par to jāinformē sporta centra
administrators, kurš dod norādījumus, pamatojoties uz iekšējās kārtības noteikumiem.
Nodarbības sporta spēļu, atlētiskās vingrošanas vai aerobikas zālēs var notikt tikai
skolotāja vai trenera vadībā.
Pirms ieiešanas sporta zālēs, audzēkņi rūpīgi notīra sporta apavus uz paklājiem, kas
novietoti pie ieejas sporta zālēs.
Beidzot sporta nodarbības sporta skolotāji, treneri, instruktori un individuālie sporta
nodarbību apmeklētāji saņemtās telpu un ģērbtuvju skapīšu atslēgas nodod SC
administratoram.
Ja ir nepieciešams administrators ir tiesīgs lūgt sakārtot izmantotās telpas un inventāru.
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VISPĀRĒJIE IEROBEŽOJUMI.

Aizliegts bezmērķīgi uzkavēties ģērbtuvēs un aiztikt svešas mantas.
Nodarbību laikā audzēkņiem aizliegts bezmērķīgi klaiņot pa sporta kompleksu un traucēt
sporta nodarbības.
Sporta centra telpās aizliegts smēķēt, lietot apreibinošas vielas.
Veikt jebkādas šajos noteikumos neminētas darbības, kas ir pretrunā ar indivīda
godaprātu, taisnīgumu, labo gribu, sabiedrībā vispārpieņemtām ētikas un morāles
normām.
4.
SODS PAR NOTEIKUMU PĀRKĀPUMIEM.
Par šo noteikumu neievērošanu jebkurš sporta centra darbinieks, kas to konstatē, ir tiesīgs
pieprasīt no apmeklētāja rakstisku paskaidrojumu.
Ja pārkāpumu rezultātā radīts materiāls kaitējums, tiek sastādīts akts, kurā konstatē tā
apmēru, kas vainīgajam vai tā vecākiem (aizbildņiem) ir jāatlīdzina.
Apmeklētāja paskaidrojumu un pārkāpumu izskata sporta centra administrācija, attiecīgās
skolas, kurā audzēknis mācās, administrācija.
Par ļaunprātīgu inventāra, kā arī zāles, aprīkojuma bojāšanu, materiālo atbildību
kaitējumu segšanai, novēršanai, nes vainīgais apmeklētājs vai viņa vecāki (aizbildņi).
5.
RĪCĪBA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS.
Jebkurā ārkārtas situācijā sekot sporta centra darbinieku vai sporta skolotāju, treneru
norādījumiem. Ja tuvumā nav SC darbinieku, sporta skolotāju, treneru vai citu pieaugušo,
jācenšas organizēti izkļūt no bīstamās situācijas, rūpējoties par saviem biedriem.
Nekavējoties jāziņo par ārkārtas situāciju un notikušo sporta centra darbiniekiem, sporta
skolotājiem, treneriem.
Ugunsgrēka gadījumā, lai izkļūtu no ēkas, jāvadās pēc izvietoto evakuācijas plānu
shēmas, drošības zīmēm.
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