
                        HIŠNI RED KEGLJIŠČE BREŽICE 

 

1. Uporaba kegljišča je na lastno odgovornost in v skladu s pravili kegljanja. 
  

2. Prostore kegljišča lahko uporabniki in obiskovalci koristijo z dovoljenjem lastnika oziroma 
upravljalca. 

 

3. Vsi uporabniki so dolžni spoštovati in se držati hišnega reda, ne glede na čas vadbe in 
aktivnosti, ki jih izvajajo v prostorih in na površinah objekta. 

 

4. Neupoštevanje pravil obnašanja in hišnega reda, pomeni materialno in moralno 
odgovornost posameznikov, oziroma njihovih klubov ali organizatorja prireditve. 

 

5. V prostore kegljišča se prihaja v očiščeni obutvi in brez mokrih dežnikov. 
 

6. Na objekt je prepovedano voditi živali. 
 

7. Vstop na vadbene površine je dovoljen organiziranim skupinam, pod nadzorom vaditelja, 
oziroma vodje, ki odgovarja za morebitne posledice. 

 

8. V tekmovalni prostor je dovoljen vstop samo v športni opremi. Modeli športnih copat morajo 
biti izdelani za dvoranske športe – z mehko gumo na podplatih, ki ne pušča sledi. 

 

9. Preoblačenje v garderobi je obvezno. 
 

10. Dostop do garderobe je razdeljen na »čisti« in »umazani« prehod, kar so udeleženci dolžni 
natančno upoštevati.   

 

11. V tekmovalnem prostoru je na eni stezi v istem času lahko samo ena oseba, oziroma dve, 
če je tekmovanje v tandemu. 

 

12. Obiskovalcem in tekmovalcem je dovoljeno gibanje samo v tekmovalnem prostoru zaletišča 
in prostora za gledalce. V dostop do stez kegljišča in avtomatov ni dovoljen. 

 

13. Upravljanje kontrolnih miz je dovoljen samo pooblaščenim osebam (vzdrževalec, sodnik). 
 

14. Vnos hrane in alkoholnih pijač na kegljišče ni dovoljen. 
 

15. V tekmovalnem prostoru je dovoljen vnos samo brezalkoholne pijače v plastenkah. 
 

16. Trideset minut po zadnji vadbi, oziroma po zaključku tekmovanja, se kegljišče zaklepa, zato 
morajo vsi udeleženci do tega časa zapustiti objekt, vključno z garderobami. 

 

17. Vstop na športni objekt je prepovedan vsem osebam, ki so pod vplivom alkohola ali drugih 
nedovoljenih substanc in za katere je pričakovati, da bodo v takšnem stanju kršile hišni red. 

 

18. Vsi uporabniki so dolžni skrbeti za red in čistočo na objektu.    
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