RAJA UJULA KODUKORD
 Ujula on avatud E-R 6.30-22; L-P 8.00-21.00.
 Ujula ruumidest tuleb lahkuda sulgemise ajaks.
 Külastuskord kestab 120 minutit (pesemine, ujumine,
riietumine). Külastusaja ületamisel lunastab klient uue
ühekordse pileti.
 Treeningutele tulles tuleb sportlasel öelda administraatorile
millise treeneri treeningurühmas ta osaleb.
 Kuni 14-aastased (ka) pääsevad ujulasse vähemalt 18aastase saatjaga, kes vastutab laste käitumise ja
turvalisuse eest.
 Kuni 6-aastased lapsed (ka) pääsevad ujulasse tasuta.
ainult koos pileti lunastanud täiskasvanud saatjaga.
 Alla 3-aastastel lastel on ujumismähkme kasutamine
kohustuslik.
 Enne ujumist pese ennast hoolikalt. Pesta tuleb end ilma
ujumisriieteta ja kasutada dushigeeli või seepi.
 Ujulas on raseerimine keelatud.
 Ujumiseks tuleb kasutada spetsiaalset ujumistrikood,
pükse ja mütsi.
 Ujumismüts on kõigile kohustuslik.
 Treeningrühma treeningu lõpetab treener vastavalt
kasutusajale ning vastutab rühma poolt korra ja õigeaegse
vabastamise eest.
 Treeningu lõppedes tuleb treeningpaik puhastada tekitatud
prahist ning kasutatud inventarist.
 Kogu treeningul kasutatud inventar tuleb peale kasutamist
korrektselt oma kohale tagasi asetada.
 Koolid ja spordiklubid kasutavad ujula ruume kokkulepitud
tunniplaani alusel.
 Võistluste ajal basseinides treeninguid ei toimu.
 Radadel toimub parempoolne liiklus. Ole sõbralik samal
rajal ujuvate teiste külastajatega.

 Vettehüpped on lubatud ainult suure basseini
stardipukkidelt ja stardipukkide kõrvalt. Väikesesse
basseini hüppamine keelatud.
 Ujula personal ei vastuta kaotatud ja unustatud esemete
eest.
 Klient vastutab oma tervise eest ise.
 Märg põrand on libe! Jooksmine on keelatud kuna see on
ohtlik nii sinule kui ka teistele külastajatele.
 Sooduspileti saab lunastada kehtiva dokumendi alusel,
mis annab selleks õiguse.
 Gruppide, treeningrühmade treener või saatja vastutab
rühma tegevuse ja käitumise eest ujulas ning tagab
rühmaliikmete õigeaegse väljumise ujulast.
 Ujula külastaja peab käituma viisakalt, hoidma puhtust,
täitma erinevates ruumides ettenähtud kasutuskorda,
järgima käesolevat sisekorda ning tagama peale
kasutamist ruumide korrashoiu.
 Kui ei järgita ujula kasutuskorda, käitutakse halvustavalt
ning pahatahtlikult, siis on administraatoril õigus lõpetada
isikul ujula kasutamine ning nõuda sisse tekitatud kahju.
 Soovimatult rikutud või lõhutud inventarist tuleb teatada
koheselt ujula administraatorile, heastamine lepitakse
kokku Raja ujulaga.
 Avalike ürituste toimumise ajal peavad pealtvaatajad
täitma ürituse korraldaja poolt ettenähtud tingimusi ja
nõudeid.
 Ujulas on keelatud:
* suitsetada;
* viibida alkoholi või narkojoobes;
* võtta kaasa jooke klaastaaras ja kergesti purunevaid esemeid;
* omada külm- ja tulirelva ning kergesti süttivaid aineid;
* võtta kaasa koduloomi;
* lõhkuda ujula inventari ning seadmeid;

