Nõo Reaalgümnaasium kord koolile kuuluva jalgratta kasutamise kohta
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NRG jalgrattaid saavad kasutada NRG õpilased ja töötajad. Teised isikud saavad rattaid
kasutada direktori loal.
Jalgratta kasutaja peab ratast kasutama heaperemehelikult.
Jalgratta kasutaja peab ratast kasutama mõistlikult, teisi arvestavalt (nt. ei ole mõistlik
sõita rattaga järve äärde, et seal 2 tundi viibida, sest sellel ajal ei saa teine õpilane ratast
kasutada sõitmiseks.)
Vihmase ilma, poriste või talviste olude korral üldjuhul ratast ei kasutata.
Ratast ei tohi avalikus ruumis jätta järelevalveta (võib, kui ratas on lukustatud).
Kasutaja, kes põhjustas oma hooletusega rattale või koolile materiaalse kahju, peab
kahju kompenseerima (loomulikust kulumisest tulenenud probleemide kõrvaldamist või
kummi purunemist ei pea kompenseerima).
Jalgratta kasutamiseks tuleb pöörduda administraatori poole, fikseerida kasutamine
päevikus vastavalt nõuetele.
Kuna rattaid hoitakse rattahoidlas, saab kasutaja hoidla avamiseks magnetkaardi või
võtme, mis tuleb koheselt tagastada valvelauda. Õpilasel on võimalik ukse avamiseks
kasutada õpilaspiletit (kui eelnevalt on taotletud õpilaspiletile selline õigus).
Ratta kasutamise lõppedes tuleb ratas viia rattahoidlasse.
Ratta tagastamisel tuleb see vajadusel puhastada.
Kasutamise ajal tekkinud, märgatud probleemid tuleb fikseerida ratta kasutamise
päevikus.
Rattad on mõeldud tavakasutamiseks (matkamine, ümbruskonnaga tutvumine, tuttava
juurde sõitmine, asutuse külastamine, …). Tõsisema sportliku huvi korral (s.h.
võistlemine) tuleb ratta kasutamine eelnevalt kooskõlastada direktoriga.
Ratast ei tohi kasutada ekstreemspordi harrastamiseks.
Kehalise kasvatuse tunnis, kooliüritusel võib ratast kasutada õpetaja või direktori poolt
määratud tingimustel.
Kokkuleppel direktoriga saab ratast kasutada mitmepäevasel üritusel.
Ratast saab kasutada 7.00-21.30. Üldjuhul on ratta ühekordse kasutamise maksimaalne
aeg 3 tundi.
Kasutajal on õigus ratta kasutamine eelnevalt broneerida. Seda saab teha administraatori
juures, fikseerides broneeringu ratta kasutamise päevikus.
NB! Eelnev kasutaja peab arvestama broneeringut ja tagastama ratta broneeringuaja
alguseks.
Kasutaja peab täitma liiklusseadust.
Soovitame kasutada kiivrit ja järgida ohutu sõidu põhimõtteid.
Käesoleva korra eiramisel või pahatahtliku, korduva hooletu tegutsemise korral jääb
õpilane ratta kasutamise õigusest ilma.
Käesoleva korras reguleerimata juhtumil langetab otsuse kooli direktor.

