Kinnitatud
Lüganuse Vallavalitsuse 05.11.2021 korraldusega nr 667
Kiviõli staadioni kasutamise eeskiri
1. Staadioni kasutamine toimub tunniplaani ja/või lepingute alusel. Võistluste ja treeningute
läbiviimise kohad ja tingimused kooskõlastatakse Lüganuse Vallavalitsuse vastava valdkonna
ametnikuga ning fikseeritakse Lüganuse valla veebipõhises kalendris.
2. Lüganuse Vallavalitsusel on õigus korraldusega staadion vajaduse korral (võistluste eel,
ilmastiku tõttu, remondiks jne) osaliselt või täielikult treeninguteks ja/või võistlusteks
sulgeda.
3. Treener või treeninggrupi eest vastutav isik peab treeningule saabuma esimesena ja
lahkuma viimasena ning veenduma, et kõik treeningust osavõtjad on lahkunud ja staadion on
korras.
4. Treeninguteks ning võistlusteks vahendite ja inventari korrasoleku eest vastutab treener
ja/või üritust korraldav organisatsioon ning täidetud peavad olema järgmised tingimused:
4.1. treeningvahendeid ja inventari on lubatud kasutada ainult määratud otstarbeks;
4.2.
treeningu
lõppedes
tagatakse
staadioni
korrasolek;
4.3.
kasutatud
inventar
paigutatakse
oma
kohale
tagasi;
4.4. rikutud inventari ja vahendite kohta koostatakse akt ning korvatakse tekitatud kahju.
5. Iga staadioni kasutaja ja külastaja on kohustatud täitma staadioni kasutamise eeskirja ning
staadioni esindajate nõudeid ja juhiseid. Kasutajad on kohustatud kinni pidama järgmistest
käitumisreeglitest staadionil:
5.1. staadionil ei ole lubatud treeningtundide läbi viimine ilma treeneri või juhendaja
kohalolekuta;
5.2. staadioni külastajatel ei ole lubatud viibida võistlus- ja treeningalal;
5.3. staadionile on keelatud kaasa võtta külm- ja tulirelvi (vm teistele ja endale ohtlikke
esemeid), pürotehnilisi vahendeid, alkoholi, narkootilisi aineid, klaas- ja plekktaaras jooke;
5.4. staadionile ei ole lubatud siseneda rulluiskudega, rattaga vm sarnaste vahenditega ning
koerte jm koduloomadega;
5.5. staadionil on keelatud viibida alkoholijoobes või muude narkootiliste ainete mõju all;
5.6. staadionil ei ole lubatud suitsetamine;
5.7. staadioni külastaja peab hoidma puhtust ja korda;
5.8. staadionile pääseb ainult selleks ettenähtud kohtadest.
6. Staadionile jäetud isiklike asjade eest staadioni omanik ei vastuta.
7. Ruumide, pindade, vahendite, invetari jms rikkumisest või purunemisest tuleb anda teada
Lüganuse Vallavalitsusele ja leppida kokku selle heastamine või hüvitamine. Hüvitamise
suurus sõltub sama liiki seadme/vahendi hinnast.
8. Käitumisreeglid staadionil on fikseeritud meelespeas ning iga külastaja ja kasutaja
kohuseks on täita staadioni kasutamise eeskirja ning staadioni esindajate nõudeid ja juhiseid.
9. Käesoleva eeskirja esmasel rikkumisel on õigus rikkujat karistada suulise hoiatusega.
Staadioni omanikul on õigus korduvalt staadioni kasutamise eeskirja rikkunud isikuid
staadionile mitte lubada.

