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KALLASTE LINNA SAUNA KODUKORD 

 
1. Kallaste linna saun (edaspidi saun) on avalikuks kasutamiseks ettenähtud saun. Saun 
osutab saunateenuseid ja muid Kallaste Linnavalitsuse määratud teenuseid. 
 
2. Kallaste linna sauna külastaja (edaspidi külastaja) nõustub ja kohustub järgima 
käesolevat kodukorda saunapileti ostmisega või teenuse kasutamise asumisega. 
 
3. Külastaja on kohustatud: 
 
3.1. kasutama sauna teenuseid selleks ettenähtud ajal; 
3.2. õigeaegselt vabastama sauna ruume enne külastusaja lõppu, samuti arvestama 
riietumisaega;   
3.3. järgima sauna sise- ja välisruumides avalikku korda ja üldist rahu; 
3.4. suhtuma heaperemehelikult sauna varasse ning kasutada ruume, mööblit ja nõusid 
vastavalt nende kasutusotstarbele; 
3.5. hoidma sauna sise- ja välisruumides puhtust ja korda; 
3.6. saunaruumist lahkumisel kontrollima, et uks oleks kinni ja aknad suletud; 
3.7. lapsega sauna külastamisel mitte jätma last täiskasvanu järelevalveta; 
3.8. sauna teenuste kasutamisel arvestama teiste saunas viibivate külastajatega; 
3.9. tasuma sauna teenuste eest kehtestatud tasu sauna klienditeenindajale enne teenuse 
kasutamisele asumist; 
3.10. järgima sauna klienditeenindaja seaduslikke juhiseid; 
3.11. teatama sauna klienditeenindajale külastajate võimalikest käesoleva kodukorra 
rikkumistest; 
3.12. tulekahju korral teavitama koheselt häirekeskust numbril 112 ja kindlasti sauna 
klienditeenindajat. 
 
4. Külastajal on õigus: 
4.1. saama tasutud sauna teenuseid selleks ettenähtud ajal; 
4.2. kasutama sauna sise- ja välisruume vastavalt nende otstarbele selleks ettenähtud ajal; 
4.3. saama sauna klienditeenindaja käest informatsiooni saunas pakutavate teenuste ja 
nende kasutamise kohta. 
 
5. Saunas on keelatud: 
 
5.1. suitsetama sauna sise- ja välisruumides, sealhulgas sauna territoorium; 
5.2. tarbima alkohoolseid ja  muid narkootilisi või psühhotroopseid aineid sauna sise- ja 
välisruumides, sealhulgas sauna territoorium; 
5.3. lemmikloomaga sissepääs; 
5.4. kasutama lahtist tuld (küünlad jms) sauna sise- ja välisruumides, sealhulgas sauna 
territoorium. 
 

6. Külastaja vastutus 
 
6.1. Sauna vara mitteperemeheliku (vara lõhkumine, hävimine, riknemine, kaotsiminek 
vms) kasutamise korral kohustub külastaja hüvitama Kallaste linnale tekitatud varalise kahju 
vastava töö või soetamise kulu tõendava dokumendi alusel. 
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6.2. Käesoleva kodukorra mittejärgmisel ja rikkumisel on sauna klienditeenindajal õigus 
keelduda sauna teenuste osutamisest, samuti pöörduda vastava avaldusega korrakaitseorgani 
või muu pädeva asutuse poole abi saamiseks. 
6.3. Käesoleva kodukorra rikkumisel vastutab külastaja lisaks punktis 6.1. nimetatule 
seadustes ettenähtud korras ja ulatuses. 
 
7. Saun on avatud külastamiseks Kallaste Linnavalitsuse kehtestatud kellaaegadel ja 
korras. 30 (kolmkümmend) minutit enne külasatusaja lõppu lõpeb saunapiletite müük ning 
sauna kassa suletakse.  

 


