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Viljandi Kaare Kooli võimla kasutamise kord 

 

1. Viljandi Kaare Kool kasutab  võimlat tundideks ja treeninguteks igal tööpäeval  alates 

8.00 – 16.00 -ni. Puhkepäevadel ja koolivaheaegadel erigraafiku alusel. 

2. Võimlasse minnakse koos kehalise kasvatuse õpetaja või treeneriga. 

3. Võimlas võib harjutada ainult sportlikes riietes ning puhastes, mittemääriva tallaga 

spordijalatsites. 

4. Riided, kotid, jalanõud jäävad riietusruumi, mille lukustab õpetaja. 

5. Kehalise kasvatuse tunni või ringitunni alustab ja lõpetab õpetaja. 

6. Vabastatud õpilased täidavad kehalise kasvatuse õpetaja korraldusi ja viibivad tunnis. 

7. Tunni ajal võib õpilane lahkuda võimlast vaid õpetaja loal. 

8. Õpilastel on keelatud kasutada võimla ruume vahetunni ajal ilma õpetajata. 

9. Õpilane peab käituma viisakalt, hoidma puhtust, täitma erinevates ruumides 

ettenähtud kasutuskorda, jälgima käesolevat sisekorda ning tagama peale kasutamist 

ruumide korrashoiu. 

10. Võimlas on keelatud: 

 suitsetada; 

 võtta kaasa jooke klaastaaras või muid kergesti purunevaid esemeid; 

 viibida suuskadega, lumelauaga,  jalgrattaga,  rulaga,  uiskudega, 

rulluiskudega ning nende jaoks vaja minevate erijalanõudega või muu 

sportliku inventariga, mis ei ole seotud võimlas pakutava teenusega; 

 lõhkuda võimla inventari ja seadmeid. 

 

11. Tööpäeva õhtuti kasutatakse võimlat treeninguteks 17.00 – 22.00 –ni vastavalt 

Viljandi Kaare Kooli võimla kasutamise graafikule, puhkepäevadel ja 

koolivaheaegadel erigraafiku alusel. 

12. Võimla töötajad ega õpetajad ei vastuta valveta jäänud isiklike esemete eest. 

13. Kooli õppekavaväline tegevus võimlas kooskõlastatakse kooli direktoriga. 

14. Koolivälised kasutajad tasuvad võimla kasutamise eest vastavalt kehtestatud 

hinnakirjale. 

15. Võimla kasutamise hinnakiri kooskõlastatakse kooli hoolekoguga ja kinnitatakse 

direktori käskkirjaga. 

16. Võimla kasutaja järgib ohutustehnikat ja tuleohutusreegleid. 

17. Võimla kasutaja vastutab saali inventari korrashoiu eest. Kõik võimlemisriistad ja 

muud spordivahendid tuleb asetada korralikult ettenähtud kohta. 

18. Võimla kasutaja tarbib pärast treeningut vett ja elektrienergiat säästlikult. 

19. Spordisaalist lahkudes kustutab viimane õpetaja või treener kõik tuled, sulgeb aknad 

ja lukustab uksed. 

20. Koolivälised kasutajad on kohustatud täitma käesolevat võimla kasutamise eeskirja. 


