Iekšējās kārtības noteikumi Sporta Kompleksa 333 apmeklētājiem
1.

Vispārīgie noteikumi:
1.1.

2.

Šie noteikumi nosaka kārtību, ko jāievēro jebkuram SIA „Baltic Ring 333”
teritorijas apmeklētājam (turpmāk tekstā – Apmeklētājs) - SK 333 klients,
sacensību/pasākuma dalībnieks vai organizators, skatītājs un tml.

Apmeklētāja pienākumi:
2.1.

Jebkurš Apmeklētājs stingri ievēro SK 333 personāla norādījumus;

2.2.

Ja Apmeklētājs ir SK 333 klients, kas izmanto kādu no SK 333 sniegtajiem
pakalpojumiem, tad visas darbības, kas saistītas ar konkrēto pakalpojumu,
Apmeklētājs veic stingri ievērojot attiecīgajam pakalpojumam saistošajā SK 333
dokumentācijā noteiktās prasības;

2.3.

Ja Apmeklētājs ir sacensību/pasākuma organizators, tad Apmeklētājs stingri
ievēro savstarpējā līgumā ar SK 333 noteiktās prasības un atbild par saviem
viesiem, klientiem, pasākuma apmeklētājiem, dalībniekiem;

2.4.

Ja Apmeklētājs ir sacensību/pasākuma dalībnieks, tad Apmeklētājs stingri ievēro
sacensību/pasākuma organizatora norādījumus;

2.5.

Papildus 2.1. – 2.4. punktos noteiktajam, jebkuram SK 333 Apmeklētājam,
ieskaitot skatītājus, pienākumi ir:
2.5.1. atrasties Apmeklētāja statusam atbilstošā SK 333 teritorijas daļā vai
daļās;
2.5.2. ievērot ētikas normas atrodoties sabiedriskā vietā;
2.5.3. saudzīgi izturēties pret SK 333 mantu;
2.5.4. Apmeklētājiem, kuri ir jaunāki par 16 gadu vecumu – atrasties SK 333
teritorijā nepārtrauktā vecāku uzraudzībā;
2.5.5. ja ir radušies kādi jautājumi, problēmas, neskaidrības, kas saistītas ar
SK 333 darbību - jautāt SK 333 personālam, lai pēc iespējas ātrāk
atrisinātu radušos situāciju.

3.

Apmeklētājam kategoriski aizliegts:
3.1.

SK 333 teritorijā ienest ieročus, sprāgstošas vielas, asus priekšmetus un
jebkādus citus priekšmetus vai vielas, kas var kaitēt cilvēka veselībai;

3.2.

Lietot narkotiskās un citas psihotropās vielas;

3.3.

Nepiedienīga uzvedība sabiedriskās vietās, sabiedrisko pasākumu norises kārtības
traucēšana;

3.4.

Braukt ar velosipēdu, mopēdu un citiem braukšanas līdzekļiem (skrituļdēļiem,
skrituļslidām utt.) pa SK 333 teritoriju, ja tas traucē gājēju kustību, SK 333 notiekošā
pasākuma norisi un satiksmes drošību;

3.5.

Apmeklētājam, kurš ir skatītāja statusā – doties uz trašu braucamās daļas;

3.6.

Bojāt, piegružot sabiedriskās lietošanas telpas, SK 333 teritoriju;

3.7.

Maksas pasākumu apmeklēšana bez ieejas biļetes;

3.8.

Smēķēt neatļautās vietās;
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3.9.

Nepilngadīgajām personām lietot alkoholiskos dzērienus;

3.10. Novietot jebkādu sporta tehniku uz seguma, kas nav noklāts ar paklāju, PVC
materiālu vai citu segumu, kas aizsargā segumu no naftas vai jebkādiem
ķīmiskiem produktiem. Sods par šī noteikuma neievērošanu 200Ls.
4.

5.

6.

Apmeklētāja atbildība:
4.1.

Pilna atbildība par pienākumu un aizliegumu ievērošanu, to izpildi un radītajām
sekām;

4.2.

Civiltiesiskā atbildība saskaņā ar LR spēkā esošajām tiesību normām.

Apmeklētāja tiesības:
5.1.

Veikt Apmeklētāja statusam atbilstošas darbības;

5.2.

Uzdot jautājumus, kas saistoši Apmeklētāja statusam SK 333 un saņemt atbildes
uz interesējošiem jautājumiem no SK 333 personāla.

Citi jautājumi:
6.1.

Neievērojot iepriekš minētos noteikumus, Apmeklētājam tiek izteikts mutisks
brīdinājums, ja Apmeklētājs neievēro izteikto brīdinājumu, tad atrašanās SK 333
tiek nekavējoties liegta, bez tiesībām to atjaunot un samaksa par pakalpojumu
netiek atgriezta (ja Apmeklētājs ir SK 333 klients);

6.2.

Ja Apmeklētājam rodas jebkāda veida strīdi vai domstarpības ar jebkuru SK 333
trešo personu, tad savstarpējie strīdi risināmi pārrunu veidā, ja tas neizdodas,
Apmeklētājs un trešā persona risina radušos strīdus un nesaskaņas tiesu
iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā.
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