Nõo Reaalgümnaasiumi spordiväljaku kasutamise kord
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Nõo Reaalgümnaasiumi (edasi kool) spordiväljaku (edasi väljak) kasutamine tohib
toimuda ainult kokkuleppel kooliga (ka siis, kui värav on jäänud lukustamata).
Kool võib keelata väljaku kasutamise isikutele, kes on kooli või kooli vara suhtes üles
näidanud hoolimatust või pahatahtlikkust.
Väljaku kasutamine on tasuline. Tasu kehtestab kooli direktor oma käskkirjaga.
Tasuta on väljaku kasutamine lubatud juhul, kui suurem osas konkreetsest kasutajate
rühmast on Nõo Reaalgümnaasiumi õpilased, töötajad või vilistlased.
Nõo Põhikooli õpilased saavad väljakut tasuta kasutada siis, kui nendega on kaasas
vastutav õpetaja, ringijuhendaja või treener või on tehtud sellekohane eelnev kokkulepe
Nõo PK ja Nõo RG vahel.
Koolil on õigus reserveerida väljakut kehalise kasvatuse tundideks ja oma üritusteks
ning sellisel juhul tuleb teistel kasutajatel väljak vabastada.
Nõo Reaalgümnaasiumi õpilaste omaalgatuslik väljaku kasutamine on lubatud
tööpäevadel pärast koolitundide lõppemist kuni 21.30-ni ning nädalavahetusel 9.0021.30.
Nõo PK võib kokkuleppel kooliga kasutada väljakut ajal, kui Nõo RG ei vaja väljakut
oma tundide või tunnivälise tegevuse korraldamiseks.
Nõo RG, Nõo PK-ga mitte seotud isikud saavad väljakut kasutada üldjuhul eelneval
kokkuleppel kooliga. Eelneva kokkuleppeta väljaku kasutamisel tuleb arvestada, et
väljak on rajatud Nõo RG õpilaste tarbeks ning koolil (juhtkond, õpetaja, ühiselamu
töötaja) on õigus nõuda väljaku vabastamist, kui seda soovivad kasutada kooliga seotud
isikud.
Väljakule sisenemine on lubatud ainult värava kaudu.
Kui väljakut ei kasutata, peab värav olema lukustatud.
Väljaku kasutamiseks tuleb pöörduda kooli ühiselamu valvelauda, mis ühiselamu I
korrusel.
25. juunist kuni 30. augustini on ühiselamu suletud ja väljaku kasutamine toimub
kokkuleppel kooli direktoriga.
Võtme saamiseks tuleb esitada isikut tõendav dokument ning anda allkiri, millega
võetakse kohustus täita käesolevat korda.
Isik, kellele väljastati väljaku võti, vastutab väljaku heaperemeheliku kasutamise eest.
Sellel ajal toimunud väljaku kahjustamisest tuleb teavitada võtme tagastamisel. Koolil
on õigus nõuda kahjude likvideerimise kulude korvamist isikult, kellele võti väljastati.
Võtme kaotamisel tuleb korvata kooli poolt määratud tasu.
Väljakul võivad viibida ainult need isikud, kes teevad seal sporti ja kuuluvad sellesse
rühma, kelle esindajale väljastati võti.
Väljaku kasutajad peavad arvestama Nõo RG õpilaste vajadusega keskenduda õppetööle
ning seetõttu on valju muusika kasutamine lubatud kooli direktoriga kokku lepitud
ürituste korral.
Väljakule ei tohi minna rattaid omava sõidu- või liiklemisvahendiga.
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Väljakul ei tohi tarvitada alkoholi, tubakatooteid ega muid mõnuaineid.
Ei ole lubatud inventari ning väljaku katte või aia mis tahes moel kahjustamine.
Ei tohi kasutada jalanõusid, mis võiks kahjustada väljaku katet.
Rangelt on keelatud lahtise tule, pürotehnika kasutamine või muu väljaku katet
kahjustav tegevus.
Väljaku kasutajad peavad koristama enda poolt toodud/tekitatud taara/prügi.
Väljakul on lubatud tegeleda järgmiste pallimängudega : korvpall, võrkpall, saalihoki,
indiaca.
Muude pallimängudega tegelemiseks annab loa kooli direktor või kehalise kasvatuse
õpetaja.
Võrkpalliinventari hoitakse ühiselamus. Selle paigaldavad mängijad ise ning nad on
kohustatud inventari pärast ühiselamusse tagasi toimetama.

