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Vändra jõusaali sisekorraeeskiri
1. Jõusaalis viibides on kõikidel klientidel kohustuslik järgida jõusaali sisekorraeeskirju.
2. Turvalisuse tagamiseks on jõusaalis videovalve.
3. Jõusaali külastades peab olema kaasas isikut tõendav dokument.
4. Jõusaali korra tagamiseks on Vändra Kultuurimaja poolt määratul isikutel õigus kontrollida ja
nõuda eeskirjas olevate tingimuste täitmist, sh nõuda isiku tuvastamiseks isikut tõendavat
dokumenti.
5. Treenima lubatakse kliente alates 15. eluaastast. Alla 15-aastaseid isikud võivad treenida
ainult koos lapsevanema või täiskasvanud juhendaja juuresolekul.
6. Jõusaalis eeldatakse kõikidelt klientidelt puhtuse ja korra hoidmist ning viisakat käitumist.
Jõusaalis viibides tuleb jälgida, et oma tegevusega ei häiritaks ega kahjustataks teiste klientide
heaolu.
7. Kõikidelt klientidelt eeldatakse heaperemehelikku suhtumist jõusaali inventari ja teistesse
jõusaalis viibivatesse isikutesse. Rangelt keelatud on treeningvahendite põrandale kukutamine,
kuna see kahjustab jõusaali ruume ja treeningvahendeid.
8. Kasutatud vahendid pane alati omale kohale tagasi.
9. Jõusaalist viimasena lahkuja kustutab tuled.
10. Jõusaalis viibides on klientidel hügieenilisuse ja turvalisuse huvides kohustuslik kanda
sportimiseks sobilikke riideid ja sisejalanõusid. Ohutuse tagamiseks ei ole lubatud kanda
sandaale ega muid lahtiseid jalanõusid ega viibida paljajalu. Pesemisruumides on soovituslik
kanda plätusid.
11. Treeningutel on soovituslik kasutada treeningrätikut.
12. Klient treenib jõusaalis oma vastutusel. Terviseprobleemide esinemisel soovitame enne
treenimist konsulteerida arstiga.
13. Vändra Kultuurimajal on õigus kasutada Jõusaali ürituste läbiviimiseks, millega võib kaasneda
kas Jõusaali lahtiolekuaegade ajutine muutumine ja/või Jõusaali kasutamise muu piirang.
Vändra Kultuurimaja teavitab kliente ürituse toimumisest mõistliku aja võrra ette, avaldades
vastava informatsiooni valla veebilehel ja Jõusaali teadete tahvlil. Klient kohustub ürituste
toimumist taluma ilma võimalikest ebamugavustest, sh Jõusaali kasutamise ajutisest
võimatusest, tulenevaid pretensioone ega nõudeid esitamata.
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14. Jõusaali pesuruumid on suletud Vändra staadionil toimuvate jalgpallimängude või muude
spordiürituste ajal. Täpne graafik avaldatakse valla veebilehel. Jõusaali saab samal ajal
kasutada.
15. Jõusaali kuupilet kehtib 30 päeva. Kuupileti kasutamiseks on vaja soetada uksekaart.
16. Jõusaali on kliendil õigus külastada ainult jõusaali lahtiolekuaegadel. Lahtiolekuajad on
avalikustatud jõusaali välisuksel ja valla veebilehel.
17. Jõusaali uksekaart on personaalne, st kliendil ei ole lubatud jagada oma uksekaarti teiste
isikutega ega siseneda jõusaali mitmekesi ühe uksekaardiga.
18. Uksekaardi teisele isikule andmise korral blokeeritakse kaart ette hoiatamata, blokeeringu
eemaldamiseks tuleb tasuda käsitlustasu.
19. Kui uksekaardi omaniku kaart on blokeeritud, siis uut uksekaarti osta ei saa.
20. Uksekaardi kaotamisest tuleb teavitada jõusaali pidajat.
21. Riietusruumide kapid on mõeldud kasutamiseks vaid treeningus osalemise ajaks. Isiklike
asjade kappi jätmine treeningutevälisel ajal on keelatud.
22. Jõusaali pidaja ei vastuta riietusruumi kapis hoitavate esemete säilimise eest.
23. Suitsetamine, alkohoolsete jookide ja narkootiliste ainete tarvitamine jõusaali territooriumil
ning jõusaali sisenemine alkoholi– või narkootilises joobes on rangelt keelatud.
24. Sisekorraeeskirjade rikkumise või ebaviisaka ja halva käitumise korral on määratud isikutel
õigus paluda külastajal lahkuda ja uksekaart blokeerida. Sellisel juhul ostetud teenuste eest
tagasimakset ei tehta.
25. Vändra Kultuurimajal on õigus nõuda jõusaalis tekitatud kahju korvamist täies ulatuses.
26. Vändra alevis tegutsevatel treeninggruppidel on võimalus kasutada jõusaali kokkulepitud ajal.
Ajagraafiku alusel lubatakse kasutajad treeningule ainult treeneri või õpetaja kohalolekul.
27. Treener või õpetaja kontrollib enne lahkumist jõusaali ja riietusruumide korrasolekut ning
vastutab vahendite heaperemeheliku käsitamise eest.
28. Vändra Kultuurimajal on õigus lõpetada treeninggruppide õigus kasutada jõusaali, kui on
rikutud Vändra jõusaali sisekorraeeskirja.
29. Uksekaardi soetamisega annab Klient oma nõusoleku ja volitab Vändra Kultuurimaja
töötlema, sealhulgas võtma vastu, kasutama ja säilitama tema isikuandmeid (sealhulgas ees- ja
perekonnanime, sünnikuupäeva, mobiilinumbrit, e-posti aadressi, elukoha aadressi) järgmiste
eesmärkide saavutamiseks: käesolevate sisekorraeeskirja täitmine, sealhulgas Kliendi
registreerimine läbipääsuprogrammis ja seal toodud andmete säilitamine.
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30. Vändra Kultuurimaja ei vastuta Teenuste pakkumata jätmise või nõuetele mittevastava
pakkumise eest ega kliendile põhjustatud kahju eest, kui kahju ei tekkinud Vändra
Kultuurimaja süül.
31. Jõusaali klient kinnitab enda allkirjaga, et ta on tutvunud kehtiva Vändra jõusaali
sisekorraeeskirjaga.

