
Kinnitatud direktori 22. mai 2017 

käskkirjaga nr 1-2/71 

     Tarvastu Gümnaasiumi võimla kodukord 

 

1. Käesolev kodukord kehtib Tarvastu Gümnaasiumi võimlas ja võimla olmeruumides treeningute/ürituste 

    (edaspidi „Võimla“) läbiviimiseks ja selle täitmine on kohustuslik kõigile kasutajatele ja külastajatele  

    (edaspidi nimetatud „Kasutaja“). 

2. Võimla on avatud õppetundide ja treeningute läbiviimiseks tööpäeviti kella 8.10 - 21.00,  

     v.a juhul, kui on spordikorraldajaga kokku lepitud teisiti. 

3. Võimla ajad on koostatud Juhendajatega ja spordikorraldajaga kooskõlastatult ja samuti tuleb 

kooskõlastada Võimla broneerimised. 

4. Võimla broneerimisel sõlmivad ürituse korraldaja ja Tarvastu Gümnaasium kahepoolse kirjaliku  

    kokkuleppe ruumide kasutamise ja aja kohta. 

 

5. Võimlas viibides tuleb alluda personali korraldustele ja täita ruumides kehtivaid nõudeid. Võimla  

    töötajal on õigus kodukorra mittejärgijatel peatada Võimla aeg ja saata korrarikkuja Võimlast välja. 

 

6. Võimla saaliaegadel juhendavad isikud (edaspidi nimetatud „Juhendaja“) on kohustatud tutvustama oma  

    Kasutajatele võimla kodukorda  ning vastutavad selle täitmise eest.   

7. Võimlas ning riietusruumides tuleb hoida puhtust ja korda. 

8. Võimlas kehtib sisejalatsite kandmise nõue, üleriided ja välisjalatsid jäetakse kooli riidehoidu. 

9. Võimlas kasutatakse puhtaid spordijalatseid, mis ei kahjusta ega määri võimla põrandat. 

10. Võimlasse ei tohi tuua toitu  ja kleepuvaid jooke, samuti klaastaarat või teisi kergesti  purunevaid ja 

vigastusohtlikke esemeid.  

11. Kasutaja vastutab ise oma ohutuse eest. Gümnaasium ei vastuta Kasutajal tekkinud vigastuste või muude  

    terviserikete eest ega korva sellest tulenevaid kahjusid.   

12. Juhendaja vastutab, et treeningutele kaasa võetud kõrvalised isikud ei häiriks treeninguid ja et Kasutajad  

käituksid kooli territooriumil vastavalt Tarvastu Gümnaasiumi kodukorrale. 

13. Juhendaja veendub võimlasse sisenemisel/lahkumisel, et inventar on oma kohal ja riietusruumid korras.  

 

14. Juhendaja vastutab inventariruumist võetud inventari kasutamise ja tagastamise eest. Juhendaja tagab, et  

      kõikide vahenditega käiakse ümber heaperemehelikult, neid kahjustamata. Juhendaja korraldab, et  

      treeningul kasutatud vahendid asetatakse tagasi selleks ettenähtud kohta. Võimla tuleb pärast treeningu 

      lõpetamist korda seada. 

15. Korrarikkumise kindlaks tegemisel kasutatakse võimlas olevate valvekaamerate salvestisi.  

16. Rikutud või lõhutud inventarist tuleb teatada koheselt treenerile/õpetajale või Tarvastu Gümnaasiumi  

      esindajale (nt spordikorraldaja, administraator või majandusjuht) ja leppida kokku selle 

      heastamine/hüvitamine.  

17. Kõigi jooksvalt esilekerkinud küsimustega tuleb pöörduda spordikorraldaja, administraatori või  

      majandusjuhi poole.   


