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SPORTA NAMA IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
Mērķis:
Noteikt SIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola” (turpmāk – BDV) sporta nama izmantošanas
kārtību, nomnieku un BDV izglītojamo uzvedības un drošības noteikumus.
I.

Vispārīgie noteikumi

1. Šie noteikumi ir BDV un nomnieka noslēgtā nomas līguma neatņemama sastāvdaļa,
nomnieka pārstāvis ar noteikumiem iepazīstina visus savus sporta nodarbību
apmeklētājus.
2. Šie noteikumi ir BDV sporta skolotāja amata apraksta neatņemama sastāvdaļa.
Izglītojamos ar šiem noteikumiem iepazīstina sporta skolotājs.
II.

Sporta nodarbību organizācija

3. Nodarbības sporta nama telpās notiek skolotāju vai tredneru vadībā, ievērojot noslēgtos
līgumus un apstiprināto sporta nodarbību grafiku.
4. Ja nomniekam rodas apstākļi, kas grafikā ieplānotajā laikā liedz noturēt sporta nodarbību,
nomniekam par to jāpaziņo BDv pārstāvim vismaz nedēļu iepriekš.
5. Pēc sporta nodarbībām sporta nama nomniekam iznomātās telpas ir jāatstāj kārtībā un
jāizslēdz elektriskais apgaismojums.
6. Ja sporta nama telpas ir slēgtas, sporta nama nomniekam, ar kuru saskaņots nodarbību
grafiks, atslēgas jāsaņem pie otrās viesnīcas dedžuranta par to parakstoties.
7. Pēc sporta nodarbībām atslēgas nodod nākamajam sporta nama lietotājam vai, ja tāda
nav, tad aizver visus logus, aizslēdz durvis un atslēgas nodod dienesta viesnīcas
dežurantam, par to parakstoties.
8. Ģērbtuvju skapīšu atslēgas nodarbību laikā atrodas pie tā lietotāja. Par savām mantām
atbildīgi ir paši sporta nama lietotāji.
III.

Uzvedība sporta zālē

9. Sporta nama telpās uz nodarbībām vai treniņiem jāierodas sporta tērpā un tīros sporta
apavos.
10. Ierodoties sporta namā uz sporta nodarbībām, jāievēro šādi noteikumi:
10.01. Jāievēro sabiedrībā pieņemtās pieklājības un uzvedības normas;
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10.02. Ģērbtuvē jānomaina ielas apģērbs un apavi pret sporta apģērbu un apaviem
(jebkuri apavi, kuri tiek lietoti ikdienā ārpus sporta telpām, ir ioelas apavi);
10.03. Pa sporta zāles grīdu aizliegts vilkt jebkura veida ierīces vai mēbeles;
10.04. BDV sporta zālē AIZLIEGTS spēlēt florbolu
11. Par izdarītajiem pārkāpumiem vai inventāra bojājumiem atbild vainīgā persona vai telpu
nomnieks, sedzot materiālos zaudējumus, par kuru rašanos sastādīts telpām un
inventāram nodarīto bojājumu akts.
12. Sporta nodarbību apmeklētāji uzņemas personīgu atbildību par savu uzvedību nodarbību
un sacensību laikā sporta nama telpās, tai skaitā ģērbtuvēs, dušas telpās un tualetēs.
13. Sporta treneri vai BDv darbinieki nenes atbildību, ja izglītojamais vai nomnieks, pārkāpjot
sporta nama iekšējās kārtības noteikumus, guvis traumas.
14. Sporta treneri un BDV darbinieki nenes atbildībupar to, ka trešās personas fotografē vai
filmē pasākuma dalībniekus, tādējādi negarantējot datu (foto vai video) nodošanu
trešajām personām.
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