SPORTO KLUBO „OKINAVA“ VIDAUS TVARKOS IR SAUGOS TAISYKLĖS
Nariai sportinių ir mokomųjų užsiėmimų bei renginių metu privalo elgtis atsakingai: įdėmiai
klausyti Trenerio nurodymų ir juos vykdyti; kontrolioti savo emocijas ir kalbos kultūrą; laikytis
elementarių elgesio reikalavimų (nesistumdyti; nesikeikti; neužgaulioti kitų Narių; nesispardyti;
nerėkauti; nemėtyti daiktų kur papuolė ir kt.).
Nariams Draudžiama: - į sporto bazes įeiti be trenerio leidimo; - be trenerio leidimo imti ir
naudotis sporto bazėje esančiu sportiniu ir kitu inventoriumi; - be trenerio leidimo atidarinėti
langus ir duris; - kaišioti įvairius daiktus į sporto bazėje esančius elektros lizdus; - sportinių
užsiėmimų bei varžybų metu būti be privalomųjų apsaugos priemonių arba su netinkamomis
privalomosiomis apsaugos priemonėmis; - sportinių ir mokomųjų užsiėmimų ir treniruočių metų
kramtyti gumą, mėtyti vieniems į kitus daiktus, išdykauti bei kelti sumaištį; - neštis į sporto bazes
daiktus, kurie nenaudojami sportinių užsiėmimų bei varžybų metu.
Už vaikų elgesį ir saugumą prieš treniruotę ir po jos Sporto klubo instruktoriai ir mokyklos, kurioje
sportuojama, administracija neatsako. Ne treniruočių metu vaikais turi pasirūpinti tėvai.
Mokiniai privalo neliesti elektros jungiklių, įrankių, pavojingų daiktų bei vietų. Apie bet kokius
įtartinus laidus, jungiklius bei paliktus daiktus Nariai privalo nedelsdami pranešti treneriui – sporto
mokytojui.
Nerekomenduojama į užsiėmimus ir renginius neštis vertingų daiktų. Priešingu atveju Narys pats
turi pasirūpinti jų apsauga. Už dingusius vertingus daiktus Sporto klubas ir Treneris neatsako.
Narys privalo informuoti Trenerį, jeigu jis jaučiasi blogai, negaluoja. Taip pat jei negaluoja ar
blogai jaučiasi kitas Narys.
Draudžiama kitų sporto klubų treneriams ar instruktoriams lankytis Sporto klubo karate salėse.
Sporto klubas turi teisę atsisakyti teikti savo paslaugas Lankytojams, nesilaikantiems šių
Taisyklių, ir tokių Lankytojo neįleisti į Sporto klubą.
Sporto klubas netoleruoja nusikalstamos veiklos, nepilnamečių piktnaudžiavimo žalingais
įpročiais ir neetiško elgesio visuomenėje bei atsiriboja nuo tokį elgesį praktikuojančių žmonių.
Sporto klubo prezidentui ir/ar Treneriui bei kitiems Sporto klubo bendruomenės Nariams
išsiaiškinus faktus apie Narių nusikalstamą veiklą, neetišką elgesį visuomenėje arba nepilnamečių
Narių piktnaudžiavimą sveikatai žalingais įpročiais, prasižengę Nariai nedelsiant šalinami iš
klubo.

