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PANEVĖŽIO JUOZO BALČIKONIO GIMNAZIJA
SPORTO AIKŠTYNO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
Sporto aikštyne privaloma saugiai elgtis, laikytis vidaus tvarkos taisyklių,
sanitarinių-higieninių reikalavimų.
Taisyklių tikslas – garantuoti, kad sporto aikštyno lankytojams būtų sudarytos
geriausios sąlygos sportuoti, o gimnazijai- tinkamai prižiūrėti aikštyną.
PAGRINDINĖS ELGESIO SPORTO AIKŠTYNE TAISYKLĖS
1. Sportuoti aikštyne galima leidus gimnazijos direktoriuiarba kūno kultūros
mokytojui jo darbo metu.
2. Prieš sportuojant sporto aikštynąreikia apžiūrėti ir įsitikinti, ar tinkamas sporto
inventorius, ar saugiai pastatyti ir įtvirtinti įrengimai.Jei yra trūkumų, sportuoti nepradėti tol,
kol nebus pašalinti visi pastebėti traumų pavojų keliantys veiksniai.
3. Mokytojas turi supažindinti sportuojančiuosius su sporto aikštyno vidaustvarkos
taisyklėmis ir reikalauti jų laikytis.
4. Visi sportuojantieji privalo dėvėti tvarkingą sportinę aprangą ir avėti tik sportinę
avalynę.
5. Žaidėjai turi būti mandagūs, netrukdyti žaidžiantiems kitose aikštelėse.
6. Mobiliųjų telefonų garsas aikštyne turi būti išjungtas.
7. Sportuojantysis privalo išeidamas iš aikštelės nepalikti joje šiukšlių, asmeninių
daiktų ir pan.
8. Gaiviuosius gėrimus ir vandenį galima atsinešti tik nedūžtančioje taroje.
Spalvotų gėrimųį aikštyną nešti negalima.
SPORTO AIKŠTYNE DRAUDŽIAMA
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Žaisti ir vaikščioti avint ne sportinę avalynę.
Lipti ant aikštyno dangos apsiavus aukštakulniais bateliais.
Rėkauti, švilpauti, keiktis ar trukdyti kitiems žaidėjams.
Ateiti neblaiviems,vartoti alkoholinius gėrimus.
Įsinešti gėrimus stiklinėje taroje ar skardinėse.
Laistyti skysčius ant dangų.
Važinėti riedučiais, riedlentėmis ir dviračiais.
Mėtyti ar palikti aštrius ir kietus daiktus.
Valgyti.
Šiukšlinti.
Rūkyti.
Spjaudyti kramtomąją gumą, riešutų kevalus, saulėgrąžas ir pan.
Laipioti per tvoras, ant kėdžių, lipti per aikštelių aptvarus.
Deginti petardas ir kitokias pirotechnikos priemones.
Gadinti dangą, tinklus, kitą inventorių.
Vedžioti naminius gyvūnus.
ATSAKOMYBĖ

25. Žaidėjai atsako už bet kokią savo, savo šeimos narių, savo svečių aikštynui
padarytą žalą.
26. Treniruotėse su mokiniais atsakomybę prisiima treneris arba mokytojas.

27. Po pamokų sportuojantys žaidėjai naudojasi savo įranga. Visą atsakomybę dėl
sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų prisiima patys sportuojantieji.
28. Gimnazija neatsako už žaidėjų, lankytojų, svečių ar kitų asmenų, besilankančių
sporto aikštyne, asmeninius daiktus.
29. Neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių ir (ar) toksinių medžiagų asmenys į
aikštyną neįleidžiami.
30. Kilus konfliktinei situacijai, gimnazijos darbuotojai arba kiti sportuojantieji turi
teisę iškviesti policiją.
31. Pažeidus Vidaus tvarkos taisykles, bus taikomos šios priemonės:
įspėjimas;
šalinimas iš sporto aikštyno;
priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio ir padarinių, taikoma LR įstatymais numatyta
drausminė, materialinė, baudžiamoji atsakomybė.
32. Asmenys, sistemingai pažeidinėjantys Vidaus elgesio taisykles, nebus įleidžiami
į sporto aikštyną.
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