
PA „Kokneses sporta centrs” atlētikas zāles iekšējās kārtības noteikumi 

• Noteikumi ir saistoši visiem atlētiskas zāles apmeklētājiem 

• Administrācija neatbild par klienta veselības stāvokli 

• Lai izvairītos no traumām un veselības traucējumiem, iesakām noklausīties instruktāžu un apmeklēt 

nodarbības, kas atbilst Jūsu fiziskās sagatavotības līmenim. 

1. Katrs atlētiskas zāles apmeklētājs pats atbild par savu veselības stāvokli. 

2. Ierodoties sporta centrā, atlētiskas zāles apmeklētājiem jāuzrāda abonements vai jāiegādājas ieejas biļete. Ieejas 

biļete jāsaglabā līdz nodarbību beigām. 

3. Iegādājoties atlētiskās zāles abonementu vai ieejas biļeti, klients piekrīt zāles iekšējās kārtības noteikumiem. 

4. Iegādātais abonements ir paredzēts lietošanai vienai personai un nodot to citai personai ir aizliegts. 

5. Klientam ir tiesības izmantot atlētiskas zāles pakalpojumus abonementa izmantošanai paredzētajos laikos – 

darbadienās no 17:00 – 22:00, sestdienās no 16: 00 – 20:00. 

6. Vietu rezervēšana zālē ir aizliegta. 

7. Zālē patstāvīgi atļauts nodarboties no 15 gadu vecuma, izņemot treniņus individuāla trenera vadībā. 

8. Klientam ir tiesības griezties pie zāles personāla pēc palīdzības sliktas pašsajūtas, traumu u.c. tamlīdzīgos 

gadījumos un lūgt izsaukt kvalificētu medicīnisko personālu.  

9. Klientam ir pienākums: 

• Uzņemties atbildību par personiskajām mantām, par ģērbtuvē un citur atstātajām materiālajām vērtībām un 

stāvvietā atstāto transporta līdzekli; 

• Patstāvīgi sekot līdzi savam veselības stāvoklim 

• Pirms nodarbību uzsākšanas, konsultēties ar ārstu, īpaši gadījumos, ja ir bijušas sirds, asinsvadu slimības, 

muguras, locītavu traumas vai citas nopietnas slimības vai arī klients nav pārliecināts par savu veselības 

stāvokli; 

• Ja treniņa laikā parādās nepatīkamas sāpes vai galvas reiboņi, diskomforta sajūta, nekavējoties pārtraukt 

nodarbību un griezties pēc palīdzības pie trenera vai sporta centra darbiniekiem. 

• Nodarbības apmeklēt atbilstošos sporta apavos (maiņas) un sporta tērpā 

• Ievērot personīgo higiēnu un cienīt pārējos klientus 

• Izmantoto inventāru pēc nodarbības nolikt vietā (gan grupu nodarbībās, gan trenažieru zālē). 

10. Sporta centra administrācijai ir tiesības: 

• Pēc trenera vai instruktora ieteikuma pieprasīt no klienta ārsta izsniegtu izziņu par klienta veselības stāvokli; 

• Izdarīt izmaiņas nodarbību grafikā; 

• Iepriekš brīdinot, izmainīt pakalpojumu cenas; 

• Atteikt klientam iegādāties abonementu, pamatojot atteikuma iemeslu; 

• Atteikt klientam pagarināt abonementu, ja klients ir pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus, vai citādi 

traucējis centra darbībai; 

• Lūgt klientu atstāt sporta centra telpas un teritoriju, ja klients pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus vai 

citādi traucējis sporta centra darbībai; 

• Neielaist klientu sporta centra telpās, ja viņš atrodas alkoholisko vai citu vielu reibuma stāvoklī; 

• Neielaist klientu centra telpās, ja viņam nav abonementa vai ieejas biļetes. 

11. Zālē aizliegts: 

• Atrasties alkohola, narkotisko vai citu vielu reibuma stāvoklī; 

• Smēķēt; 

• Skaļi uzvesties, aizskart vai citādi traucēt pārējos klientus vai personālu; 

• Lauzt, demolēt vai citādi bojāt zāles inventāru, iekārtas un telpas. 
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