
ELAMUSSPORDIKESKUS SPOT KASUTAMISE TINGIMUSED 
 

1. Käesolevate Elamusspordikeskus Spot (edaspidi: Spot) kasutamise 
tingimustega (edaspidi: Tingimused) määratakse kindlaks Spoti haldaja 
Elamusspordikeskus Ühing MTU (registrikood: 80313138) ja Spoti 
külastaja (edaspidi: Klient) õigused, kohustused ja vastutus Spotis 
asuvate atraktsioonide (edaspidi: Alade) kasutamisel Kliendi poolt. 
 
2. Tingimusi kohaldatakse kõikide Klientide suhtes, kes sisenevad 
Spoti Aladele. 
 
3. Klient on teadlik, et Spoti kasutamine võib kahjustada Kliendi 
riideid ja kaasasolevaid esemeid ning võib-olla ohtlik Kliendi elule ja 
tervisele. Ohu vähendamiseks kohustub Klient järgima täpselt kõiki 
Spoti töötajate poolseid instruktsioone, ohutus- ja turvanõudeid ja 
Tingimustes sätestatud nõudeid (edaspidi ühiselt: Nõuded). Spoti 
Alade kasutamine toimub Kliendi riisikol (vastutusel) ja Elamusspordi 
keskus MTU ei vastuta Kliendile tekkinud võimaliku kahju (sh kahju 
tervisele ja varale) eest. 
 
4. Klient on teadlik, et juhul kui Klient tellib Spoti töötaja Aladele 
instrueerima, on Spoti töötajal vaid juhendav roll, mistõttu toimub ka 
nimetatud juhul Spoti Alade kasutamine Kliendi riisikol (vastutusel). 
 
5. Klient ei tohi Ala kasutada enne kui ta on saanud Spoti töötajalt 
vajalikud instruktsioonid ja ta kannab vajalikku turvavarustust. Kliendil 
on võimalik kasutada isiklikku turvavarustust või üürida seda tasu eest 
Spotilt. Spotilt laenatud turvavarustust on lubatud kasutada ainult 
personaalselt ja peale kasutamist tuleb turvavarustus tagastada Spoti 
töötajale/administraatorile. Juhul kui Klient eelistab kasutada isiklikku 
turvavarustust, siis Spot ei vastuta Kliendi turvavarustuse nõuetele 
vastavuse eest.  

 
6. Klient kohustub olema tähelepanelik Spoti Aladel ja Alade vahel 
liikumisel, järgima kõiki Nõudeid ja Tingimusi, Spoti töötajate 
täiendavaid instruktsioone/korraldusi ja Aladel asuvaid silte, juhiseid ja 
märgistusi. Igasugune Nõuete eiramine ja Alal viibimine ilma 
nõuetekohase turvavarustuseta on eluohtlik! 
 
7. Klient peab enne Ala kasutamist veenduma, et valitud Ala vastab 
tema füüsilistele võimetele, tervislikule seisundile ja oskustele ning 
loobuma Ala kasutamisest, kui see nimetatud asjaoludele ei vasta. Juhul 
kui Kliendi enesetunne halveneb ja Ala kasutamine või sellel viibimine 
ei ole enam seetõttu turvaline, on ta kohustatud Alalt koheselt 
lahkuma. Juhul kui Kliendile tundub mingil muul põhjusel, et Ala 
kasutamine pole enam ohutu, siis on Kliendil kohustus koheselt 
pöörduda Spoti instruktori/töötaja poole, et saada täiendavad juhised 
Ala ohutuks kasutamiseks või kinnitus, et Ala kasutamine on ohutu. 

 
8. Spotis viibimine alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine 
tarvitamisest tekkinud joobeseisundis ja nimetatud ainete tarvitamine 
ning suitsetamine Spoti Aladel on keelatud. 

 
9. Spoti töötajal on õigus mitte lubada Alade kasutamist isikul, kelle 
seisund või võimed ei võimalda Spoti töötaja arvates Alade ohutut 
kasutamist. Spoti töötajal on õigus Klient koheselt Alalt ära kutsuda, 
juhul kui Klient rikub Nõudeid või Tingimusi, ei täida Spoti töötaja 
korraldusi või kui Alal viibimine või Ala kasutamine ei ole Spoti töötaja 
arvates enam turvaline.  

10. Juhul kui Klient märkab Alade ja turvavarustuse korrasolekus 
puuduseid, siis ta kohustub koheselt teavitama sellest Spoti töötajat. 

 
11. Spoti Alade kasutamise eest kohustub Klient tasuma vastavalt 
Spotis kehtivale hinnakirjale. Spotisse sisenemisel antakse Kliendile 
käepael, mida kohustub kandma kogu Spoti kasutamise aja ja see peab 
olema nähtav. Klientidel on õigus Spoti Alasid kasutada ja neil viibida 
kuni kokkulepitud kasutusaja möödumiseni. Kokkulepitud kasutusaja 
ületamisel on Klient kohustatud tasuma täiendavalt vastavalt 
hinnakirjale.  
 
12. Spotis on lubatud tarbida ainult kohapealt ostetud sööki ja jooki. 
 
13. Klient on kohustatud kasutama Spoti Alasid ja turvavarustust 
hoolikalt ja neid mitte lõhkuma ega muul viisil kahjustama ning 
hüvitama Elamusspordikeskus Ühing MTU-le kogu kahju, mis on 
tekitatud Alade ja/või turvavarustuse kahjustamisega Kliendi hooletu 
või tahtliku käitumise tõttu. 
 
14. Klient arvestab, et Spot ei taga Kliendi ohutust ja ei vastuta 
Kliendi tervise kahjustumise või surma põhjustamisega tekitatud kahju 
eest.  

 
15. Spot ei vastuta Klientide riiete jm esemete kahjustamise, 
kaotsimineku ja hävimisega tekitatud kahju eest.  
 
16. Sõiduki jätmine Spoti juures asuvasse parklasse ei ole käsitletav 
sõiduki hoiulepingu sõlmimisena ja Spot ei vastuta parklasse jäetud 
sõidukite ja nendes olevate esemete hävimise, kaotsimineku (sh 
varguse) või kahjustumise eest. 
 
17. Spoti kasutamise eest makstud tasu tagastatakse Kliendile ainult 
juhul, kui Spoti kasutamine osutub võimatuks Spotist tuleneva asjaolu 
tõttu. Muudel juhtudel, sh kui Klient loobub Spoti kasutamisest ja 
punktis 9 nimetatud juhul, Kliendi poolt makstud tasu ei tagastata. 

 
18. Klient kinnitab oma allkirjaga, et teda on teavitatud asjaolust, et 
Spotis võidakse Aladel toimuvat filmida ja filmitavat avalikustada ning 
Spotis võivad asuda nähtaval kohal (statsionaarsed)kaamerad. Kliendil 
on keelatud pildistada ja filmida teisi isikuid ilma nende eelneva 
nõusolekuta.   

 
19. Klient kinnitab oma allkirjaga, et ta kasutab Spot´i 
vabatahtlikult ja enda vastutusel (riisikol), ta arvestab Spoti 
kasutamisega kaasnevate ohtudega, Spoti töötaja on teda Alade 
ja turvavarustuse kasutamise nõuetest instrueerinud, ta on 
vähemalt 18-aastane, ta on tutvunud käesolevate Spoti 
kasutamise Tingimustega, on neist aru saanud, nendega 
nõustunud ja kohustub neid täitma. 

 
 
 
 
 
 
 

Klient: 

Nimi:__________________________ 

Sünnikuupäev:____________________ 

Isikukood:_______________________ 

Elukoht: _________________________ 

Telefon:_________________________ 

E-mail: ___________________________ 

Kuupäev: _______________________ 

Kliendi kontaktisik hädaabi olukorras: 

Kontaktisikunimi:_________________ 

Kontaktisikutelefon:______________ 

Allkiri:______________________ 

Mis ala harrastad? 

1 Akrobaatika 

1 BMX freestyle 

1 BMX kross 

1 Digitaalmeedia 

1 Longboard 

1 MTB 

1 Parkuur 

1 Rula 

1 Rulluisk 

1 Tants 

1 Trampoliinihüpped 

1 Tricking 

1 Tõukeratas 

1 Võimlemine 

1 Muu_____________________ 
 

 

Spoti poolt volitatud isik: 

Nimi: _______________________ 
Kuupäev: _______________________ 

Kellaaeg: _______________________ 
Allkiri: _______________________ 
 

 

    

    

    

    

    

    



Elamusspordikeskus Spot reeglidElamusspordikeskus Spot reeglidElamusspordikeskus Spot reeglidElamusspordikeskus Spot reeglid    
 

Üldreeglid: 

1. Soetades keskuse pileti kinnitate, et nõustute Elamusspordikeskus Spot 

reeglitega. 

2. Elamusspordikeskus Spoti kasutatakse omal vastutusel!  

3. Kõik keskuse külastajad peavad tutvuma reeglitega ning kinnitama oma 

allkirjaga, et on reeglitega tutvunud. 

4. Alla 18-aastane peab kaasa tooma vanema kirjaliku loa. 

5. Alkoholi või narkojoobes isikutel on territooriumil viibimine keelatud! 

6. Saali sisene puhta treeningvahendiga. 

7. Arvesta teiste keskuse kasutajatega. 

8. Kasuta hoones ainult vahetusjalanõusid 

9.Kõik üleliigne jäta kappi. Väärisesemed on soovitav jätta hoiukappi 

administraatori juures. 

10. Elamusspordikeskus Spot ei vastuta asjade eest kappides. 

11.Keskust kasutades juhindu instruktori märguannetest. 

12.Kanna alati käepaela! 

13.Katki läinud käepeal asendatakse ainult, kui näitad ette purunenud 

käepaela! 

14.Vahekäikudes sõitmine keelatud! 

15.Hoiame puhtust! 

16.Hoones sodimine ja oma kleepsude kleepimine on rangelt keelatud!  

17.Mitte kahjustada või rüüstada territooriumil olevaid puid, põõsaid, lilli jne. 

18.Keskuses olles viska prügi alati prügikasti. 

19.Toit või söök hoia ainult selleks ettenähtud alas (kohvik, II ja III korruse 

rõdu)! Treening-alas on lubatud vaid vesi. 

20.Sõiduvahendiga kohvikusse minek keelatud. 

21.Suitseta ainult selleks ettenähtud kohas. 

22.Kui soovid sõitmist pealt vaadata, saad seda teha II ja III korruse rõdult.  

23. Elamusspordikeskus Spot ruumidesse on keelatud kaasa võtta koduloomi. 

24.Külastaja peab märku andma kui keskuse inventar on viga saanud. 

25. Elamusspordikeskus Spot külastaja peab pargi töötajale koheselt teatama 

kui on juhtunud õnnetus või muid vahejuhtumeid. 

26. Elamusspordikeskus Spot töötjatel jääb õigus reegleid vastavalt olukorrale 

muuta. 

27. Instruktori juhised ei kuulu vaidlemisele. Pidevad korrarikkujad võidaks 

eemaldada saalist! 

28. Soovitame mitte kasutada kõrvaklappe 

29. Renditarvikute (rattad, tõukerattad, kaitsmed jne)  lõhkumisel kohustub 

rendilevõtja hüvitama renditarviku parandamise või asendamise 

 

Pump TrackPump TrackPump TrackPump Track    

1. Enne rajale sisenemist veendu, et sõiduvahend on tehniliselt korras. 

2. Jälgi instruktori korraldusi. 

3. Kanna alati kiivrit. 

4. Kiivri kinnitusrihm peab olema korrektselt kinnitatud! 

5. Põlve-, sääre- ja küünarnuki kaitsmed on soovituslikud. 

6. Ära sõida väljaspool rada. 

7. Püsi oma sõidurajal ja ära sõida risti üle raja. 

8. Ratastel ei tohi olla kasutusel pegid. 

9. Käitu heaperemelikult ja austa ning jälgi teisi sõitjaid. 

10. Üksteisest mööda sõitmine on keelatud! 

 

Street CourseStreet CourseStreet CourseStreet Course    

1. Enne rajale sisenemist veendu, et sõiduvahend on tehniliselt korras. 

2. Jälgi instruktori korraldusi. 

3. Kanna alati kiivrit. va 18+ aastased rulasõitjad, kellele on kiiver soovituslik 

4. Kiivri kinnitusrihm peab olema korrektselt kinnitatud! 

5. Põlve-, sääre- ja küünarnuki kaitsmed on soovituslikud. 

6. Käitu heaperemelikult ja austa ning jälgi teisi sõitjaid. 

7. Jälgi väga tähelepanelikult teiste sõitjate sõiduliine, eriti kohtades, kus nad 

võivad jääda vaateväljast välja! 

8. Ratastel lubatud kasutada ainult platsik pege 

 

Super BowlSuper BowlSuper BowlSuper Bowl    

1. Enne rajale sisenemist veendu, et sõiduvahend on tehniliselt korras. 

2. Jälgi instruktori korraldusi. 

3. Kanna alati kiivrit.  

4. Kiivri kinnitusrihm peab olema korrektselt kinnitatud! 

5. Põlve-, sääre- ja küünarnuki kaitsmed on soovituslikud. 

6. Käitu heaperemelikult ja austa ning jälgi teisi sõitjaid. 

7.Jälgi väga tähelepanelikult teiste sõitjate sõiduliine, eriti kohtades, kus nad 

võivad jääda vaateväljast välja! 

8. Anna enda liikuma hakkamisest alati teiste märku 

9. Jälgi hoolikalt parki sisenejaid, eriti juhul kui nad jäävad vaateväljast välja 

 

BMX Racing TrackBMX Racing TrackBMX Racing TrackBMX Racing Track    

1. Enne rajale sisenemist veendu, et sõiduvahend on tehniliselt korras. 

2. Jälgi instruktori korraldusi. 

3. Kanna alati kiivrit. 

4. Kiivri kinnitusrihm peab olema korrektselt kinnitatud! 

5. Põlve-, sääre- ja küünarnuki kaitsmed on soovituslikud. 

6. Ära sõida väljaspool rada. 

7. Püsi oma sõidurajal ja ära sõida risti üle raja. 

8. Ratastel ei tohi olla kasutusel pegid. 

9. Käitu heaperemelikult ja austa ning jälgi teisi sõitjaid. 

10. Ratastel lubatud kasutada ainult platsik pege 

    

Launch pad (dropLaunch pad (dropLaunch pad (dropLaunch pad (drop----in ja resi)in ja resi)in ja resi)in ja resi)    

1. Enne alale sisenemist veendu, et sõiduvahend on tehniliselt korras. 

2. Enne ala kasutamist pead tegema läbi vastava tutvustava kursuse! 

3. Enne poroloonikasti hüppamist veendu alati, et sul oleks taskud isiklikest 

asjdest tühjad! 

4. Jälgi instruktori korraldusi, ala ei tohi kasutada ilma instruktori 

kohalolekuta! 

5. Alal liikumist korraldab instruktor! 

6. Enne drop-ini allalaskmist oota instruktori märguannet. 

7. Kanna alati kiivrit. 

8. Kiivri kinnitusrihm peab olema korrektselt kinnitatud! 

9. Põlve-, sääre- ja küünarnuki kaitsmed on soovituslikud. 

10. Drop-in mäe otsas resi hüppesse minekul veendu alati, et eelmine sõitja 

oleks resi-maandumiselt lahkunud! 

11. Püsi oma sõidurajal ja ära sõida risti üle raja. 

12. Poroloonikasti kuubikud jätame poroloonikasti ja ei võta neid sealt seest 

välja! 

13 Käitu heaperemelikult ja austa ning jälgi teisi sõitjaid. 

14. Ratatsel ei tohi olla kasutusel pegid 

 

Akrobaatika alaAkrobaatika alaAkrobaatika alaAkrobaatika ala    

1. Kommunikatsioon on esmatähtis! Ole kindel, et teised kasutajad saavad su 

kavatsustest aru – kas hüppad ühelt trampoliinilt teisele või poroloonikasti! 

2. Kui tahad lihtsalt vaadata, seisa trampoliini ja vedrupõranda alalt väljas! 

3. Neetide ja lukkudega püksid on keelatud. 

4. Akrobaatikaalal liigume ainult võimlemissussides või sokkides! 

5. Trampoliinil võib hüpata ainult üks kasutaja korraga! Erand on ainult 

Elamusspordikeskus Spot töötajad! 

6. Enne poroloonikasti hüppamist veendu alati, et sul oleks taskud isiklikest 

asjdest tühjad! 

7. Super trampoliini kõrval olevalt seinalt poroloonikasti hüppamine toimub 

ainult instruktori juhendamisel. 

8. Batuudivööde kasutamine toimub vaid instruktori järelvalve all. 

9. Nii nagu saal nägi välja tulles peab ta välja nägema lahkudes, st aseta 

vahendid alati tagasi oma õigele kohale! 

10. Akrobaatikapõrandal jälgime alati teiste liikumist. Kui on põrandal rohkem 

inimesi siis alati teadvusta kui kavatsed hüpata, et oleks kõik ohutu! 

11. Batuudil käime peal üksinda. Batuudil hoogu anda ei tohi! 

12. Poroloonikasti hüpates veendu alati et keegi teine ei ole samal ajal sinna 

hüppamas ja koordineerige enda liikumist üksteisega!  

13. Poroloonikasti hüpates veendu sammuti et ei oleks seal juba kedagi sees! 

14. Uusi elemente õppides peab alati instruktorilt nõu küsima et vältida 

vigastuse ohtu ja et element tuleks paremini välja! 

15. Supertrampoliinil veendu alati, et Launch pad'ilt ei ole keegi samal ajal 

poroloonikasti hüppamas! 

16. Poroloonikasti kuubikud jätame poroloonikasti ja ei võta neid sealt seest 

välja! 

17. Turvamatte kasutame otstarbeliselt! 

18. Hoiame saali ja inimesi! 

 


