
 

Sporto centro „Sakura“ sutartis-taisyklės  
 
1. VšĮ sporto centras Sakura, įmonės kodas 302852581, adresas Viršuliškių g. 31, (toliau – Sporto klubas ar klubas) taisyklės                  

(toliau – Taisyklės), numatytos šioje sutartyje, yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Sporto klubo paslaugomis.               
Kiekvienas asmuo, norintis naudotis Sporto klubo paslaugomis (toliau – Klubo narys), privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis                
ir tai patvirtinti savo parašu. Už nepilnamečius šią sutartį bei leidimą pildo ir pasirašo jų įstatyminiai atstovai (tėvai/globėjai),                  
tuo patvirtindami, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto klubo paslaugomis, kad nepilnametis Klubo narys               
pilnai susipažino su Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio Klubo nario Sporto klubui padarytos žalos                
atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka, atsako už jo tinkamą elgesį Sporto klube ir už bet kokį jo sveikatos sutrikimą.                    
Nepilnamečiai nuo 16 metų perskaitę šią Sutartį pasirašo kartu su įstatyminiais atstovais (tėvais/globėjais) (prie savo vardo,                
pavardės). Už nepilnamečio asmens veiksmus Sporto klubo administracinėje veikloje, t.y. sutarčių pasirašymą, registracijas,             
dokumentų pateikimą, apmokėjimus ir t.t, yra atsakingi jo įstatyminiai atstovai (tėvai/globėjai). 

2. Sutartis pradeda galioti Klubo nariui užpildžius ir pasirašius šią sutartį-taisykles. 
3. Klubo narys (ar jo įstatyminiai atstovai, tėvai/globėjai) privalo sumokėti fiksuoto dydžio mėnesinį nario mokestį, kurio dydį                

nustato Sporto klubas. Nario mokesčio dydis skelbiamas interneto tinklalapyje www.karatecentras.lt . Sporto klubas turi teisę               
keisti nario mokesčio dydį, bet ne dažniau kaip 1 kartą per metus ir tik sezono pradžioje (rugsėjo mėnesį), perspėjęs apie tai                     
Sporto klubo narį (ar jo įstatyminius atstovus, tėvus/globėjus) ne vėliau kaip prieš 21 dieną SMS žinute ir šią informaciją                   
skelbiant  interneto tinklalapyje www.karatecentras.lt . 

4. Klubo nariui taikoma 5 Eur nuolaida kiekvienam mėnesiui, jei Sporto klube sportuoja antras tos pačios šeimos narys. Sporto                  
klubas savo noru gali taikyti Sporto klubo nariams ir kitas asmenines nuolaidas. 

5. Mokestis už einamąjį mėnesį renkamas iki to mėnesio 15 dienos, bankiniu mokėjimo pavedimu į Sporto klubo sąskaitą (AB                  
Swedbank bankas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT217300010134410929). Nario mokestis nerenkamas kiekvienų          
kalendorinių metų liepos-rugpjūčio mėn., kai nėra vykdomi Sporto klubo užsiėmimai. 

6. Klubo nariui susimokėjus už paslaugas, bet jomis nepasinaudojus be Klubo kaltės, sumokėti pinigai negrąžinami, tačiau klubo                
nariui paliekama teisė einamojo mėnesio laikotarpiu praleistų treniruočių skaičių ateiti papildomai atidirbti praleistas treniruotes              
bet kurioje kitoje salėje, kur Sporto klubas organizuoja užsiėmimus, iš anksto suderinus tai su savo treneriu.  

7. Jeigu Klubo narys (ar jo įstatyminiai atstovai (tėvai/globėjai) praleidžia šioje Sutartyje nurodytus nario mokesčio mokėjimo               
terminus (t.y. nario mokesčio nesumoka laiku), jam taikomas papildomas 5 Eur administravimo mokestis už kiekvieną               
praleistą mokėjimą. 

8. Klubo narys ar jo įstatyminiai atstovai (tėvai/globėjai) taip pat turi teisę ne daugiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus dvi                    
savaites laikinai nelankyti Sporto klubo užsiėmimų. Tokiu atveju šiam laikotarpiui bus taikoma 20 Eur nuolaidą mėnesiniam                
nario mokesčiui. Norint šia teise pasinaudoti būtina pateikti prašymą, kurį Klubo narys ar jo įstatyminiai atstovai (tevai/globėjai)                 
privalo pateikti ne vėliau, kaip per 3 (tris) dienas nuo Sporto klubo užsiėmimų nelankymo dienos, el. paštu:                 
info@karatecentras.lt 

9. Prieš pradedant lankytis Sporto klube, Klubo narys privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir pasitarus su savo šeimos ar                   
kitos specialibės gydytoju įsitikinti, kad jo sveikatos būklė leidžia jam naudotis Sporto klubo paslaugomis. Visi Klubo nariai                 
kiekvieno sezono pradžioje privalo pateikti Klubui medicinos pažymą, liudijančią apie tinkamą jo sveikatos būklę, norint               
sportuoti Kyokushin karate. Sporto klubas neneša atsakomybės už Klubo nario sveikatos sutrikimus, nelaimingus atsitikimus,              
atsiradusius nariui lankantis Sporto klube ir neatlygina Klubo nariui turtinės bei neturtinės žalos, padarytos jo sveikatai ar                 
gyvybei, išskyrus tuos atvejus, kai žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės. 

10. Sporto klubas neteikia daiktų pasaugos paslaugų, o tik sudaro Klubo nariams galimybę palikti savo atsineštus daiktus                
nustatytose vietose. Asmeninius daiktus Klubo nariai palieka persirengimo patalpose. Sporto klubas neatsako už Klubo narių               
asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Sporto klubas prašo nepalikti asmeninių daiktų be priežiūros. Palikti ir                
surasti Klubo nario daiktai Sporto klube saugomi 30 dienų. 

11. Už vaikų elgesį ir saugumą iki treniruotės pradžios ir treniruotei pasibaigus Sporto klubo instruktoriai ir mokyklos, kurioje                 
sportuojama, administracija, neatsako. Vaikais turi pasirūpinti jų ar jo įstatyminiai atstovai (tėvai /globėjai). 

12. Draudžiama kitų sporto klubų treneriams ar instruktoriams lankytis sporto salėje Klube vykstančios treniruotės metu. 
13. Klubo nariai sporto klubo patalpose privalo: 

- Į treniruotes atvykti laiku, pagal skelbiamą tvarkaraštį. 
- Dėvėti tik sportui skirtus drabužius, avėti sportui tinkamą ir švarią avalynę. 
- Laikytis karate dojo (salės) etiketo. 
- Treniruotėse atlikti tik instruktoriaus nurodytas užduotis. 
- Susipažinti su Klube esančios sporto įrangos naudojimosi taisyklėmis ir būdais bei naudoti sporto klubo inventorių ir įrangą tik                  

pagal tiesioginę jų paskirtį. Esant bet kokiems neaiškumams dėl sporto įrangos bei inventoriaus naudojimosi ar paskirties,                
Klubo narys privalo kreiptis į Sporto klubo darbuotojus dėl informacijos suteikimo. 

- Atsakingai ir rūpestingai naudotis sporto klubo teikiamomis paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių,               
kad besinaudodamas sporto klubo paslaugomis nepadarytų žalos sau, sporto klubo, savo, kitų sporto klubo narių ir darbuotojų                 
sveikatai bei turtui. 

- Netrukdyti kitiems sporto klubo nariams naudotis teikiamomis sporto klubo paslaugomis. 
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- Nedelsiant informuoti sporto klubo darbuotojus apie pastebėtus sporto įrangos gedimus, nesinaudoti laikinai sugedusia įranga. 
- Nelaimingo atsitikimo atveju, visi galintys Klubo nariai turi suteikti reikiamą pagalbą, o įvykio liudininkai privalo suteikti visą                 

reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui, medikams ir teisėsaugos institucijoms. 
- Nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus apie savo ar kitų Klubo narių sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą                

naudojantis Sporto klubo paslaugomis. 
- Atlyginti Sporto klubui materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl Klubo nario kaltės ar dėl kartu                   

su juo atvykusių nepilnamečių asmenų kaltės, pagal sporto klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Klubo narys privalo                
atlyginti sporto klubui padarytą žalą ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo                  
kaltam asmeniui ar jo atstovui pateikimo dienos, išskyrus atvejus, kai sporto klubo administracijos sutikimu su Klubo nariu                 
buvo nustatyti kiti žalos atlyginimo terminai ir tvarka. 

- laikytis šių Taisyklių. 
14. Klubo nariui sporto klubo patalpose draudžiama: 

- būti neblaiviam ar apsvaigusiam nuo psichiką veikiančių medžiagų; 
- įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, maistą, rūkyti; 
- į treniruotes atsivesti draugus, pažįstamus ar kitus pašalinius asmenis. 
- treniruotės metu dėvėti laikrodžius, žiedus, apyrankes, grandines ar kt. papuošalus;  
- išdykauti, trukdyti kitiems sportuoti; 
- treniruotis nenukirptais nagais ir netvarkingais plaukais; 
- kramtyti kramtomą gumą; 
- šiukšlinti, keiktis, triukšmauti; 
- savavališkai ir be priežiūros laipioti švediška sienele, bei atlikti užduotis ant skersinio. 

15. Ši Sutartis yra neterminuota. Klubo narys ar jo įstatyminiai atstovai (tevai/globėjai), nusprendęs nebesilankyti Sporto klubo               
treniruotėse, turi raštu įspėti Sporto klubą ne vėliau kaip prieš 14 dienų. Nutraukti šią Sutartį klubo narys gali tik nuo                    
kalendorinio mėnesio 1 (pirmos) dienos. Pasirašytą prašymą nutraukti šią Sutartį reikia pristatyti savo treneriui arba atsiųsti el.                 
paštu info@karatecentras.lt . Nepateikus šio prašymo, Klubo nariui bus toliau skaičiuojamas Sporto klubo nario mokestis.               
Sutarties nutraukimas (išskyrus, kai sutartis nutraukiama/pasibaigia dėl Sporto klubo kaltės) neatleidžia Klubo nario nuo              
pareigos atsiskaityti su paslaugų teikėju už priskaičiuotą Sporto klubo nario mokestį.  

16. Sporto klubas turi teisę su Klubo nariais, nesilaikančiais šių taisyklių, nutraukti sutartį, ir šių asmenų neįleisti į Sporto klubą. 
17. Kilus įtarimams dėl sporto užsiėmimams Klubo nario netinkamos sveikatos būklės, instruktoriui paprašius, Klubo narys privalo               

nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti sportuoti leidžiančią sveikatos pažymą. 
18. Klubo vadovybė netoleruoja nusikalstamos veiklos, nepilnamečių piktnaudžiavimo žalingais įpročiais ir neetiško elgesio            

visuomenėje bei atsiriboja nuo tokį elgesį praktikuojančių žmonių. Klubo vadovybei išsiaiškinus faktus apie klubo narių               
nusikalstamą veiklą, neetišką elgesį visuomenėje arba nepilnamečių klubo narių piktnaudžiavimą sveikatai žalingais įpročiais             
(tam tikslui bus glaudžiai bendraujama su mokyklų administracija, socialiniais darbuotojais bei teisėsaugos institucijomis),             
prasižengę Klubo nariai bus įspėjami arba iškarto šalinami iš Klubo narių (sprendimą apie tai priims Klubo taryba). 

  
   Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), susipažinau su šios Sutarties nuostatomis, sutinku jų laikytis ir prisiimu atsakomybę už Sutartyje 

nustatytų sąlygų ir pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes.  
 

  
Pildyti didžiosiomis SPAUSDINTINĖMIS raidėmis (Klubo nario vardas, pavardė, gimimo datą) 

 
 

 
         (Klubo nario adresas)    

  
   Nepilnamečių tėvams arba globėjams  

LEIDIMAS  
 

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi) neprieštarauju, kad mano sūnus, duktė, globotinis (nereikalingus išbraukti) lankytų klubo sporto               
užsiėmimus ir užsiimtų ekstremalaus tipo rytų kovų „Kyokushin“ stiliumi. Atsižvelgdamas (-a) į šio stiliaus kovų specifiką ir                 
nuožmumą, suvokiu traumų galimybę. Su klubo reikalavimais, saugaus sportavimo ir etiketo taisyklėmis, kurie surašyti Sporto               
klubo „Sakura“ sutartyje, treniruočių metu esu susipažinęs (-usi). Suprantu minėtų reikalavimų esmę ir išaiškinau juos savo sūnui,                 
dukrai, globotiniui (nereikalingus išbraukti). Pažymiu, kad sūnus, duktė, globotinis (nereikalingus išbraukti) neturi jokių žinomų              
gydytojų nustatytų sveikatos sutrikimų, dėl kurių jam (jai) yra apribotas fizinis aktyvumas. Tokiems sutrikimams atsiradus arba                
juos nustačius pasižadu nedelsiant informuoti sūnaus, duktės, globotinio (nereikalingus išbraukti) karate instruktorių (-ius). 
  

 
 

                                (tėvo/globėjo vardas, pavardė, parašas, telefono nr.)   
 
 
 

             VšĮ sporto centras Sakura,  Direktorius-treneris Andrej Podchaliuzin  
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