
SPORDIKESKUSE UJULA HEA TAVA PÕHIMÕTTED 

Sinu ja teiste külastuse meeldejäävaks ning ohutuks muutmise huvides oleme koostanud hea tava 

põhimõtted, mille järgimine on Põlva Spordikeskuse ujula kasutajale kohustuslik. 

MEILE SAABUDES: 

 Ujula pääsme ostmisel antakse Sulle kassast randmekiip, millega saad riietusruumis 

lukustada enda poolt valitud vaba riidekapi. 

 Perepiletiga pääsevad ujulasse kuni kaks täiskasvanut ja kaks last. Eesti Lasterikaste 

Perede liidu poolt väljastatud Perekaardi esitamisel kehtib ka kolme- ja enamalastelistele 

peredele hinnakirjas toodud perepileti hind. 

 Kuni 6aastased lapsed (k.a) saavad koos pileti ostnud täiskasvanuga külastada ujulat 

tasuta.  

 Kuni 10aastased lapsed (k.a) saavad ujulat külastada ainult koos täiskasvanud saatjaga. 

 Ujula pääsme ostmisega kinnitad, et Sinu oskused ja tervislik seisund võimaldavad 

kasutada meie basseine ja saunasid ning oled teadlik ujula hea tava põhimõtetest ja järgid 

neid. 

 Joobes isikuid ujulasse ei lubata. 

MEIL VIIBIDES: 

 Kõigil, k.a imikutel ja väikelastel, on ujumisriiete kandmine kohustuslik. 

 Lukusta kapp ja ära jäta väärtesemeid järelevalveta. 

 Pese ennast enne basseinide ja saunade kasutamist. 

 Kinnita pikad juuksed või kasuta ujumismütsi. 

 Vali ujumisoskusele ja tervislikule seisundile sobiv veesilm või saun. 

 Liigu ettevaatlikult: märg põrand on libe.  

 Kasuta spaaplätusid või –susse. 

 Pöördu küsimuste ja murede korral ujula personali poole. 

 Arvesta teistega, ole tähelepanelik laste suhtes. 

 Ära istu ega seisa rajapiiretel. 



 Vettehüppeid soorita ainult ujula stardipukkidelt ja ujula sügavamast otsast teisi 

ohustamata. Lastebasseinis ja lõõgastusalal on vettehüpped keelatud. 

 Pea meeles, et ujula saunad lülitatakse välja 15 minutit enne ujula sulgemist. 

 Austa teenindavat personali ning välju ujulast hiljemalt sulgemisajaks.  

 

MEILT LAHKUDES:  

 Veendu, et tagastasid randmekiibi spordikeskuse personalile. 

 Veendu, et võtsid kõik oma isiklikud asjad endaga kaasa. 

 

 

 

Põlva Spordikeskuse töötajatel on õigus lõpetada joobes, teisi tülitava ning ohtliku isiku 

viibimine ujulas. 

 

Põlva Spordikeskuse töötajatel on õigus hea tava rikkumisel pileti kehtivus hüvitusteta 

tühistada. 

 

Põlva Spordikeskus ei vastuta külastajate poolt valveta jäetud esemete ega majakorda 

rikkunud külastajal tekkinud vigastuste või muude terviserikete eest ega korva sellest 

tulenevaid kahjusid. 


