HIŠNI RED UPORABE PROSTOROV IN IGRIŠČ ŠPORTNEGA DRUŠTVA TRNOVO
1. Na svoji redni seji dne 25.8.2015 je Izvršni odbor Športnega društva Trnovo sprejel sledeč dopolnjen HIŠNI RED, ki je
objavljen na spletni strani društva: www.sd-trnovo.si.
2. Vsi uporabniki prostorov doma in zunanjih igrišč Športnega društva Trnovo so dolžni upoštevati ta hišni red, urnike
uporabe prostorov ter ostala navodila, ki so izobešena na oglasnih deskah in objavljena na spletni strani društva.
3. Vstop v telovadnice in športne prostore je dovoljen samo v športni opremi za notranje prostore. Prepovedani so
»treking«copati.
4. Za red in disciplino v telovadnici in ostalih prostorih in igriščih je odgovoren trener, vaditelj ali vodja skupine.
5. Nobena vadba ali aktivnost v prostorih društva ali zunanjih prostorih se ne more odvijati brez ustrezne organizacije
aktivnosti, za katero je vedno odgovoren vodja skupine.
6. Vsa komunikacija oz. razreševanje problemov in konflikov med upravo društva in vadbeno skupino oz. organizirano
skupino se odvija z vodjo te skupine.
7. Vodja skupine je dolžan organizirati dejavnost skupine v skladu s tem hišnim redom. V primeru, da skupina ne deluje v
skladu s tem hišnim redom, se odstrani iz prostora društva.
8. Uporabniki prostorov športnega doma in igrišč ŠD Trnovo so se dolžni ravnati po načelu dobrega gospodarja. Vso
dejavnost v domu in igriščih je potrebno izvajati tako,da ne bo prihajalo do poškodb opreme. Smotrno je potrebno
uporabljati sanitarne prostore ter vzdrževati red in čistočo.
9. V notranji prostorih je potrebno:
 zapirati vrata predvsem v zimskem času,
 uporabljati posamezne garderobe v skladu z urnikom vadbe in zaklepati garderobe, za kar je odgovoren vodja
skupine,
 osvetlitev v dvorani prilagoditi potrebam in po končani zadnji vadbi ugasniti vse luči
 prezračevanje dvorane in garderob izvajati po končani vadbi v skladu z dogovorom s hišnikom doma
 smotrno uporabljati hladno in toplo vodo,
10. Morebitne poškodbe opreme in inventarja je potrebno takoj javiti hišniku osebno ali na telefon št. 051/623 185
11. Kajenje oz.kakršna koli uporaba odprtega ognja in alkohola v prostorih doma ni dovoljena.
12. Vsaka skupina zaključi z vadbo oz. treningom 5 minut pred pričetkom vadbe oz.treninga naslednje skupine.
13. Vsakdo uporablja opremo in rekvizite v prostorih doma in zunanjih igriščih na lastno odgovornost.
14. Prepovedano je nasilno obnašanje, žaljenje soigralcev, trenerjev in ostalih članov kluba ter fizično obračunavanje,
15. Varovati je potrebno društveno opremo in skrbeti za red in čistočo
16. V kolikor se pravila obnašanja ne bodo upoštevala, ima trener, vaditelj ali vodja skupine vso pravico o tem obvestiti
izvršni odbor društva, ki izreče ustrezne ukrepe.
17. Prepovedano je prinašanje nevarnih in ostrih predmetov.
18. Do drugih članov in obiskovalcev se obnaša dostojno, ne izziva prepirov, se ne pretepa, ne uporablja grdih izrazov in
kletvic. S svojim obnašanjem vsak član in obiskovalec skrbi za svoj ugled in ugled društva.
19. Prepovedano je kajenje, uživanje alkoholnih pijač in drog ter prinašanje drugih psiho-aktivnih sredstev v prostorih
društva in na zunanjih igriščih.
20. Vsi člani društva in obiskovalci prostorov društva so dolžni skrbeti za čisto in urejeno okolje:
 odpadke mečemo v koše za smeti, odpadni papir pa v ločene koše za papir,
 pazimo in ne uničujemo lastnine društva,
 skrbimo za higieno v sanitarijah,
 toaletni papir in papirnate brisače, vodo in milo uporabljamo racionalno in namensko, posebno skrb namenjamo
čistemu in urejenemu društvenem okolju,
 ko uporabniki zapuščajo igrišča in druge prostore, kjer se je izvajal organiziran vzgojno - športni proces, vodja
skupine, ki je proces vodil, poskrbi, da uporabniki odvržene odpadke pospravijo,
 Člani društva in drugi uporabniki prostorov so dolžni sodelovati pri organiziranih in dogovorjenih oblikah
vzdrževanja in urejanja prostorov društva in njene okolice.
21. Po 22 uri v prostorih društva ni dovoljeno izvajati aktivnosti, ki motijo okoliške prebivalce.
22. Izvržni odbor Športnega društva Trnovo si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev tega hišnega reda ter urnika
uporabe vadbenih prostorov in igrišč.
Uprava Športnega društva Trnovo

