CSARNOKREND
1.) A csarnok küzdőterén, a szertárban és a kondicionáló termekben csak az órát tartó
tanárok, edzők engedélyével lehet tartózkodni.
2.) Foglalkozás után (testnevelés óra, edzés, tanfolyam stb.) az öltözőket a lehető
legrövidebb időn belül el kell hagyni.
3.) A foglalkozások rendjéért, az öltözők és konditermek rendeltetésszerű használatáért,
tisztaságáért a foglalkozást vezető nevelők és a diákok, ill. a sportolók felelősek.
4.) Testnevelési órán, ill. sportfoglalkozáson sportöltözékben vehet részt a tanuló. A csarnok
küzdőterén egyéb rendezvények alkalmával is – ha a padló nincs leterítve – csak
sportcipőben (váltócipőben) szabad tartózkodni. A padló védelme érdekében a labdákon wax
nem használható.
5.) A csarnokot használók saját és társaik testi épségének megőrzése végett, sportolás
közben
 nem rágógumizhatnak,
 órát, gyűrűt, nyakláncot, mobiltelefont, egyéb értéktárgyat nem tarthatnak maguknál.
Ezeket az órát tartó nevelőnek megőrzésre át lehet adni.
Testékszer csak szülői engedéllyel, előzetes felelősségvállalással viselhető.
6.) Az elektromos berendezések be- és kikapcsolása a tanárok vagy az iskolavezetés által
felügyelettel megbízott személyek feladata.
7.) Balesetveszélyes, ezért nem megengedett
 bemelegítés nélkül, ill. egyedül gyakorolni a szereken, kondicionáló termekben,
 a szerek nem rendeltetésszerű használata,
 sérült, vagy hibás szer használata.
A szereken észlelt sérüléseket a baleset megelőzése érdekében haladéktalanul jelenteni
kell a foglalkozás vezetőjének.
8.) A délutáni foglalkozások a kiírásnak megfelelően folynak 16.15-ig. Ez idő alatt a
foglalkozást tartó nevelő felel a csarnok rendjéért, gyakorlásra a nevelő a foglalkozás
megkezdése előtt adhat engedélyt. A tömegsport foglalkozásokat egyéb kérésekkel nem
szabad zavarni.
9.) A tanórák és tömegsport foglakozások alatt elveszett tárgyakért a nevelők nem vállalnak
felelősséget.
10.) A konditermeket az iskola tanulói közül bárki használhatja, ha nincs benne
testnevelésóra, és ha erre testnevelő tanár engedélyt ad.
11.) Tömegsport foglalkozásokon kaphatnak engedélyt a tanulók kötetlen gyakorlásra, ill. a
házibajnokságok szervezésére. A tömegsport foglalkozások időpontját az órarend
tartalmazza.
12.) Egyéb rendezvényeket, foglalkozásokat az iskola testnevelőivel vagy az iskola
gondnokával kell egyeztetni.
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