RULL-ILUUISUKLUBI FOX
KODUKORD
I PÕHISÄTTED
1.1 Õpilased täidavad kõikjal ja alati õpilasreegleid.
1.2 Õpilased hoiavad heaperemehelikult kooli vara, ei luba seda kellelgi lõhkuda ega rikkuda.
Kui õpilane rikub või lõhub kooli vara, kannab ta selle eest materiaalset vastutust ning on
kohustatud omal kulul kahju hüvitama.
II ÕPILASTE TREENINGUTELE TULEK
2.1 Kõik õpilased jätavad üle- ja vahetusriided garderoobi.
2.2 Kõik õpilased sisenevad spordisaali vähemalt 20 min enne tunni algust, et iseseisvalt teha
soojendus.
2.3 Spordisaali võib siseneda ainult sisejalanõudes.
2.4 Kõik õpilased panevad rulluisud jalga spordisaalis.
2.5 Kõik õpilased panevad treeningu ajaks mobiiltelefoni hääletu peale ning treeningu vältel
ei kasuta ühtegi nutiseadet.
III KÄITUMINE
3.1 Grupitundides on õpilased tähelepanelikud, ei aja juttu ega tegele kõrvaliste asjadega.
Soovides midagi küsida tõstavad õpilased käe.
3.2 Tunni ajal võib spordisaalist väljuda treeneri loal äärmisel vajadusel.
3.3 Õpilased või nende seaduslikud esindajad teavitavad võimalusel ette treeningutest
puudumisest.
3.4 Iga õpilane kannab vastutust oma rulluisuvarustuse ning spordisaali eest, kus ta õpib ja
harjutab.
3.5 Rull-iluisuklubi Fox (Klubi) renditud rulluiske tohib kasutada ainult õppeotstarbeliselt ja
klubi üritustel. Klubilt renditud rulluiskudel tuleb kanda saapakatteid.
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IV ÕPPEVAHENDID
4.1 Igal õpilasel peavad olema kaasas õppetööks vajalikud õppetarbed (rulluisud,
saapakatted, põlvekaitsmed, hüppenöör, võimlemiskumm, sussid, võimlemismatt) ning
treeningpäevik.
4.2 Kõiki kooli- ja spordivahendeid hoiab õpilane korralikult, nende kaotamisest või
rikkumisest teatab õpetajale. Õpilane kannab tema hoolde usaldatud vara eest materiaalset
vastutust.
4. Õpilane ei too kooli õppetööks mittevajalikke esemeid, kui neid siiski leitakse, võetakse
need ära ja tagastatakse ainult lapsevanemale.
V ÕPILASE VÄLIMUS
5.1 Treeningutel on õpilasel seljas treeningriietus (uisukleit või -seelik ja pluus, sukkpüksid
või retuusid).
5.2 Kõikides treeningutes on juuksed kinni pandud ning lahtised salgud klambritega
kinnitatud.
VI ÜLDSÄTTED
6.1 Loetletud eeskirjad on kohustuslikud kõikidele õpilastele.
6.2 Eeskirjadega määramata küsimused otsustab kooli direktor, tema äraolekul asetäitja.
6.4 Klubiga lepingu sõlminud isik peab jälgima ja täitma huvikooli koha kasutamise lepingus
olevaid sätteid, mille ta kinnitas oma allkirjaga.
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