
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

RTU SPORTA CENTRA (TURPMĀK SC) KLIENTU IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

 

1. Iegādājoties sporta abonementu un vienreizēju apmeklējumu, klients piekrīt Sporta Centra 

iekšējās kārtības noteikumiem. 

2. Apmeklējot Sporta Centru izturēties saudzīgi pret tā īpašumu un ziņot Sporta Centra 

administrācijai par jebkuriem ievērotajiem bojājumiem Sporta Centra telpās, kā arī par 

inventāra un iekārtu bojājumiem. 

3. Ierodoties Sporta Centrā, abonements obligāti jāuzrada un jānodod (ķīļā pret skapīša atslēgu). 

Sporta Centra klientiem pirms treniņa savas personīgās mantas ir jāievieto ģērbtuves skapīšos. 

Pēc mantu novietošanas skapī, tas obligāti jāaizslēdz. Pēc treniņa vai nodarbības, klientam ir 

jāatbrīvo skapītis no viņam piederošajām mantām, jo Sporta Centra nenes materiālo atbildību 

par klienta materiālajām vērtībām, ko viņš atstājis ģērbtuvē vai citur Sporta Centrā. 

4. Skapīša atslēgas nozaudēšanas gadījumā klients maksā atjaunošanas maksu EUR 10.00. 

5. Sporta Centra telpās AIZLIEGTS ievest dzīvniekus. 

6. Sporta Centra vadībai, iepriekš brīdinot,  ir tiesībās izmainīt abonementu cenas. 

7. Apmeklēt Sporta Centra  trenažieru zāli atļauts tikai maiņas sporta apavos. 

8. Bez Sporta Centra vadītāja rakstiskas atļaujas, AIZLIEGTS fotografēt, filmēt, veikt audio 

ierakstus Sporta Centra telpās, kopēt un pavairot Sporta Centra izdotos materiālus (aprakstus 

u.t.t.)  

9. Klientiem ir jāievēro Sporta Centra treneru un administrācijas darbinieku norādījumi. 

10.  Sporta Centra trenažieru zālē AIZGLIEGTS veikt vingrinājumus ar maksimāli pieļaujamo 

trenažiera slodzi, bez trenera uzraudzības. 

11.  Sporta Centra klientam pastāvīgi jāseko līdzi savam veselības stāvoklim. Gadījumos, kad 

Sporta Centra administrācijai ir aizdomas par klienta veselības stāvokli, tad tai ir tiesības 

pieprasīt klientam ārsta atļauju nodarboties ar sportu un apmeklēt Sporta Centra trenažiera zāli. 

12.  Ja treniņa gaitā klientam parādās nepatīkamaas sāpes vai „galvas reiboņi”, diskomforta sajūta, 

treniņš nekavējoties jāpārtrauc un jāvēršās pēc palīdzības pie trenera vai Sporta Centra 

administrācijā. 

13.  Administrācija nenes atbildību par klienta veselības stāvokli un, ja klientam rodas traumas no 

nepareizas inventāra izmantošanas. 

14.  Pēc vingrojuma izpildīšanas, hanteles, svaru stieņu u.c. inventāru, novietot tam paredzētajā 

vietā. 

15.  Sporta Centra administrācija ir tiesīga atteikt klientam pagarināt abonementu, ja klients ir 

pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus vai citādi traucējis Sporta Centra darbībai. 

16.  AIZGLIEGTS nodarboties vai atrasties Sporta Centra telpās alkohola, narkotisko, vai citu 

vielu reibuma stāvoklī. 

17.  AIZGLIEGTS smēķēt Sporta Centra telpās. 

18.  Ja klients atrodas reibuma stāvoklī Sporta Centra darbinieki ir tiesīgi neielaist klientu Sporta 

Centra telpās. 

19.  AIZLIEGTS skaļi  uzvesties, aizskart vai citādi traucēt pārējos Sporta Centra klientus un 

personālu. 

20.  Personām kuras jaunākas par 16 gadiem atļauts trenēties Sporta Centra trenažieru zālē tikai 

trenera vadībā. 

21.  Klientiem AIZGLIEGTS patvaļīgi ieslēgt, izslēgt un regulēt mūzikas centru un ventilācijas 

iekārtas. 

22.  AIZLIEGTS lauzt, demolēt un citādi bojāt Sporta Centra inventāru, iekārtas un telpas. 

23.  Par inventāra bojāšanu iestājas materiālā atbildība, ko nosaka Sporta Centra administrācija. 

24.  Par higiēniski ētisko normu pārkāpumiem un Sporta Centra iekšējās kārtības noteikumu 

neievērošanu, Sporta Centra administrācijai ir tiesības palūgt klientu atstāt Sporta Centra 

telpas un, vai aizliegt apmeklēt Sporta Centru, kā arī pārtraukt saistības ar klientu, anulējot 

klienta abonementu, nekompensējot neizmantoto pakalpojumu izmaksas. 

25.  Iegādātais Sporta Centra abonements ir derīgs tikai vienai konkrētai personai. Nodot to 

lietošanā citai personai ir AIZGLIEGTS. Nododot lietošanā to citai personai, abonements nav 

derīgs un var tikt anulēts. 


