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VŠĮ „SPORTO RATAS“ SPORTO KLUBO  

SUTARTIS-TAISYKLĖS 
 
 
 

I. Bendrosios nuostatos 
 
 

1.1. Ši Sutartis - Taisyklės nustato Paslaugų teikimo tvarką VšĮ „Sporto ratas“ (juridinio asmens 
kodas 304711348, registruotos buveinės adresas K. Kalinausko 2B, Vilnius) Sporto klube 
(toliau – Sporto klubo), privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus Klientui, 
Sporto klubo ir Kliento teises bei įsipareigojimus.  
1.2. Klientas, sudarydamas Sutartį, turi teisę susitarti dėl individualių sąlygų, išskyrus sąlygas, 
kurios yra privalomos Šalims pagal galiojančius teisės aktus (pvz. higienos normas).   
 
 

II. Teisė naudotis Paslaugomis 
 
 
2.1. Teisę naudotis Sporto klubo Paslaugomis, aprašytomis punktuose 2.3.-2.5., turi asmenys, 
susipažinę su Taisyklėmis ir pasirašę Sutartį bei sumokėję Sporto klubo kainoraštyje numatytą 
Abonemento ir / ar pasirinktų treniruočių/užsiėmimų, kitų paslaugų kainą bei gavę Narystės 
kortelę. 
2.2. Klientas už gaunamą Narystės kortelę sumoka 5 Eur mokestį. Pasibaigus Sutarčiai, ar ją 
nutraukus bei gražinus kortelę, mokestis gražinamas Klientui.  
2.3. Sumokėjus Abonementą ar mokestį už vienkartinį apsilankymą įgyjama teisė savarankiškai 
sportuoti treniruoklių salėse bei kovos menų salėje (savarankiškai sportuoti kovos menų salėje 
galima, tik jei tuo metu nevyksta asmeninės treniruotės; Kliento savarankiškų užsiėmimų kovos 
menų salėje metu Sporto klubo Treneris visada turi teisę paprašyti pasitraukti iš jos).  
2.4. Sumokėjus tik už jogos užsiėmimų paslaugas, įgyjama teisė lankyti jogos užsiėmimus, 
nemokant Abonemento (neįgyjama teisė savarankiškai sportuoti treniruoklių salėse bei kovos 
menų salėje). 
2.5. Sumokėjus už asmenines treniruotes ar Kitas paslaugas (mitybos konsultacijos, asmeninių 
sporto programų sudarymas ir korekcija, kitos konsultacijos) įgyjama teisė gauti šias Paslaugas 
pas asmeninį Trenerį, su kuriuo dėl šių paslaugų sutariama. 
2.6. Jei Klientas nutraukia Abonementą, už kurį mokama dalimis, nepraėjus naudojimosi paslaugomis 

terminui, Klientas turi sumokėti netesybas. Netesybų dydis skaičiuojamas po 100% už kiekvieną 

mėnesį nuo Abonemento nutraukimo dienos iki naudojimosi sporto paslaugomis termino pabaigos. 

2.7. Praleidęs mokėjimų terminus, Klientas sumoka delspinigius po 0.02% už kiekvieną 
praleistą dieną, skaičiuojant nuo visos įsiskolinimo sumos.  
2.8. Sporto klube taikomi šie Abonementai: 
- Dienos (8.00 val. - 16:00 val.); 

- Neribotas (8.00 val. - 22:00 val.); 

- Vienkartinis (8.00 val. -22:00 val.). 
2.9. Asmeninių treniruočių trukmė –1 valanda arba 1.5 valandos (priklausomai nuo Kliento ir 
Trenerio susitarimo). 
2.10 Abonemento galiojimo laikas gali būti stabdomas, prieš tai informavus sporto klubą, šia 
tvarka: 
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- 3 mėn. abonementas - 1 savaitę;  

- 6 mėn. abonementas - 2 savaites;  

- 1 metų abonementas - 4 savaites.  

2.11. 10-17 metų amžiaus nepilnamečiams Klientams jų įstatyminiai atstovai (tėvai/globėjai) 
pasirašo Sutikimą, kuriuo taip pat įsipareigoja nepilnametį Klientą supažindinti su Sutartimi-
Taisyklėmis. 
2.12. 10-16 metų amžiaus nepilnamečiai Klientai sportuoti gali tik dalyvaujant asmeniniam 
Treneriui. Nepilnamečiai nuo 16 metų gali sportuoti su vienu iš tėvų/globėjų, arba, šiems 
pasirašius Sutikimą - savarankiškai.  
2.13. Nepilnamečių Klientų tėvai (globėjai, rūpintojai) pasirašydami Sutartį patvirtina faktą, 
kad nepilnamečio Kliento sveikatos būklė leidžia jam naudotis Sporto klubo paslaugomis, 
nepilnametis Klientas pilnai susipažino su taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina 
nepilnamečio lankytojo sveikatingumo klubui bei tretiesiems asmenims padarytos žalos 
atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka ir atsako už jo elgesį Sporto klube bei bet kokį jo 
sveikatos sutrikimą. Jei nepilnametis Klientas serga ar esant menkiausiai abejonei dėl galimos 
ligos, nepilnamečio Kliento tėvai / globėjai turi informuoti Trenerį. 
2.14. Klientas, norėdamas įsigyti Abonementą ir išbandyti Paslaugas, Sporto klubui turi pateikti 
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauką (tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo 
pažymėjimą ir pan.).  
2.15. Klientas yra užregistruojamas žurnale bei užpildo anketą apie sveikatos būklę (kaip 
nurodyta p.7.3.). 
2.16. Sporto klubas Klientų asmens duomenis tvarko Sutarties sudarymo, Paslaugų pardavimo 
ir Paslaugų teikimo, duomenų analizės, asmeninių treniruočių programų sudarymo, mitybos 
konsultacijų ir kitų konsultacijų teikimo, o taip pat tiesioginės rinkodaros tikslais, kaip 
apibrėžta Sporto klubo Privatumo politikoje, kurioje taip pat nurodyti asmens duomenų 
tvarkymo terminai. 
2.17. Sutartis nuo pasirašymo datos galioja daugiausiai 1 metus, baigus galioti, atnaujinama 
kliento prašymu. 
2.18. Esant pilnam užimtumui, Sporto klubas turi teisę neteikti Paslaugų. 
 
 

III. Narystės kortelės naudojimo tvarka, patekimas į Sporto klubą. 
 
 
3.1. Klientas identifikuojamas ir įleidžiamas į Sporto klubą Klientui pateikus Narystės kortelę. 
3.2. Klientas, praradęs minėtą kortelę, turi teisę gauti naują. Už tokį pakartotinį kortelės 
pagaminimą / išdavimą Sporto klubas turi teisę taikyti Klientui Paslaugų teikėjo nustatytą 
mokestį – 5 Eur. 
3.3. Klientui draudžiama jo Narystės kortelę naudoti siekiant sudaryti sąlygas tretiesiems 
asmenims patekti į Sporto klubą ir /ar naudotis Paslaugomis. 
3.4. Klientas turi teisę pradėti savarankiškai sportuoti Sporto klube ne vėliau kaip Paslaugų 
kainos sumokėjimo dieną. Praėjus daugiau nei savaitei nuo apmokėjimo už abonementą dienos, 
nepriklausomai nuo to, ar Klientas pradėjo naudotis Paslaugomis ar ne, pradedamas skaičiuoti 
Abonemento galiojimo terminas .Treniruotės su Treneriu pradedamos apmokėjus už Paslaugas 
pagal su Treneriu derinamą grafiką.  
3.5. Sporto klubas veikia 7 dienas per savaitę: pirmadienį – penktadienį: 8.00 – 22.00 val. / 
šeštadienį - sekmadienį: 10.00 – 16.00 val. Asmeninės treniruotės gali būti vedamos nuo 6.30 
val. 
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3.6. Siekiant užtikrinti Kliento, Sporto klubo lankytojų ir trečiųjų asmenų saugumą / šių 
asmenų, taip pat Paslaugų teikėjo turto saugumą, vykdomas Sporto klubo patalpų (išskyrus 
persirengimo patalpas, tualetus, dušo patalpas), Sporto klubo prieigų (įėjimo, kiemo) vaizdo 
stebėjimas.  
3.7. Sporto klube ne visada (t.y. ne visu laiku, kuomet Sporto klubas veikia ir yra prieinamas 
Klientui) bus Sporto klubą prižiūrintis ir / ar aptarnaujantis Sporto klubo personalas. 
3.8. Kliento apsilankymų Sporto klube skaičius ir trukmė neribojama, kiek tai apibrėžia įgyta 
narystė, tačiau Klientas visais atvejais prisiima visą riziką ir atsakomybę už žalą Kliento 
sveikatai ar gyvybei, atsiradusią dėl netinkamo naudojimosi Paslaugomis. 
3.9. Klientui draudžiama į Sporto klubą atsivesti nepilnamečius asmenis (išskyrus Abonementą 
įsigijusius Klientus), gyvūnus. 
 
 

IV. Kliento asmeninių daiktų laikymas 
 
 
4.1. Sporto klubas neteikia Kliento daiktų pasaugos paslaugų, o tik sudaro Klientui galimybę 
palikti atsineštus daiktus tam Sporto klubo nustatytose vietose. 
4.2. Asmeninius daiktus Klientas palieka Sporto klubo rūbinėje ir persirengimo spintelėje, 
kurią, palikęs daiktus Klientas, privalo užrakinti administracijoje įteiktu ar pasiimtu raktu. 
Klientas, palikdamas Sporto klubą, privalo pasiimti visus savo asmeninius daiktus (jų nepalikti 
Sporto klubo rūbinėje, persirengimo spintelėje ar kitose Sporto klubo patalpose). Draudžiama, 
išeinant iš Sporto klubo, palikti persirengimo spinteles užrakintas. Klientui pažeidus šiame 
punkte nurodytus draudimus, užrakinta spintelė atrakinama ir išvaloma. Klientas norėdamas 
atsiimti asmeninius daiktus, turi kreiptis į Sporto klubo administraciją, pateikdamas savo 
asmens tapatybės dokumentą. Kliento paliktiems daiktams taikomos Taisyklių 4.7. punkto 
nuostatos; jokie su aukščiau nurodytais Paslaugų teikėjo veiksmais susiję Kliento nuostoliai jam 
neatlyginami. 
4.3. Klientas Sporto klubui už pamestą spintelės raktą ar paliktos užrakintos spintelės 
atrakinimo metu sugadintos spynelės taisymą sumoka vienkartinį mokestį - 20 Eur. 
4.4. Klientui rekomenduojama į Sporto klubą nesinešti brangių ir vertingų daiktų, o juos 
atsinešęs Klientas prisiima visišką atsakomybę už jų saugumą. 
4.5. Klientas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti Sporto 
klubo darbuotojus. 
4.6. Sporto klubas neatsako už Kliento Sporto klube asmeninių daiktų, įskaitant daiktus, 
paliktus persirengimo ar kitose Sporto klubo patalpose, praradimą ir (ar) sugadinimą, išskyrus, 
jeigu tai įvyko dėl Sporto klubo kaltės. 
4.7. Sporto klube rasti Kliento palikti daiktai bus saugomi ne ilgiau kaip 14 (keturiolika) 
kalendorinių dienų. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo skelbimo apie rastus daiktus 
patalpinimo Sporto klubo informacijos skelbimo vietoje. Tuo atveju, jeigu Sporto klubas galės 
identifikuoti pamesto daikto savininką, jis apie rastą daiktą nedelsdamas informuos Klientą  
Sutartyje Kliento nurodytais kontaktais. Suėjus minėtam terminui ir nepavykus identifikuoti 
Kliento, Sporto klubas pasilieka teisę sunaikinti minėtus daiktus arba juos perduoti policijai. 
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V. Saugaus elgesio taisyklės 
 
5.1. Žemiau išvardinti reikalavimai ir draudimai yra nustatyti siekiant užtikrinti Klientų 
saugumą, Sporto klubo turto apsaugą, kitų galiojančių teisės aktų tinkamą vykdymą, todėl 
Klientas turi atsakingai, sąžiningai ir rūpestingai jų laikytis. 
5.2. Sporto klube draudžiama: 
5.2.1. Naudotis Sporto klubo paslaugomis, dėvint netinkamą, nešvarią ar netvarkingą aprangą 
arba avalynę, avėti šlepetes, lankytis Sporto klube be avalynės. 
5.2.2. Be išankstinio Sporto klubo raštiško sutikimo teikti Sporto klubo Klientams sporto ar 
panašaus pobūdžio paslaugas, konsultuoti, treniruoti Klientus, bet kokia forma trukdyti Sporto 
klubo lankytojams ar darbuotojams. 
5.2.3. Fotografuoti ir / ar filmuoti Sporto klube neturint išankstinio raštiško Sporto klubo 
sutikimo. 
5.2.4. Į Sporto klubo patalpas įsinešti ir / ar vartoti alkoholinius gėrimus, ir / ar narkotines ar 
psichotropines medžiagas ir / ar kitas uždraustus daiktus ar daiktus, kurie yra išimti iš civilinės 
apyvartos ar kurių apyvarta yra ribota. Gaiviuosius gėrimus ir vandenį Klientui leidžiama 
įsinešti tik nedūžtančiuose induose. 
5.2.5. Neštis sportinius krepšius ar kuprines ar kitus didelių gabaritų daiktus (maišus) į Sporto 
klubo treniruoklių sales / kovos menų salę. 
5.2.6. Persirengimo patalpose ir / ar dušinėse atlikti asmens higienos procedūras, naudoti 
plaukų džiovintuvus ne galvos, o aprangos detalių (šlepečių, glaudžių, maudymosi kostiumų) 
džiovinimui. 
5.2.7. Naudotis laikinai sugedusiais treniruokliais ar kita Sporto klubo įranga, kuri yra ar 
pažymėta kaip netinkama naudojimui. 
5.2.8. Netinkamai naudotis Sporto klube esančiu inventoriumi ar kita įranga / daiktais, gadinti 
arba kitaip daryti žalą minėtiems daiktams.; 
5.2.9. Rūkyti Sporto klubo patalpose. 
5.3. Prieš naudojantis treniruokliais Klientas privalo nuosekliai susipažinti su Sporto klubo 
patalpose iškabintomis arba ant treniruoklio nurodytomis treniruoklių naudojimosi 
taisyklėmis, jų griežtai laikytis. 
5.4. Klientas, atlikęs pratimus, privalo užtikrinti, kad treniruokliai būtų palikti tvarkingi, švarūs, 
tinkami naudoti kitiems Sporto klubo Klientams, treniruoklių priedai bei kita treniruoklių salės 
įranga, svarmenys turi būti tvarkingai sudėti į jiems skirtas vietas. 
5.5. Naudodamiesi stacionariais dviračių treniruokliais, Klientai privalo avėti sportinę avalynę 
(rekomenduojama kietu padu), priešingu atveju, Klientai gali būti uždrausta naudotis minėtu 
sportiniu inventoriumi. 
 
 

VI. Sporto klubo teisės ir pareigos 
 
 
6.1. Sporto klubas turi teisę: 
6.1.1. Keisti Sporto klubo darbo laiką, atsižvelgdamas į sezoniškumą bei šventines dienas, apie 
pasikeitimus informuodamas Klientus ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas. Visiems 
Klientams švenčių dienos, kuriomis sveikatingumo klubas nedirba, nėra kompensuojamos. 
6.1.2. Atlikdamas profilaktikos ar panašius darbus, neteikti Paslaugų iki 48 (keturiasdešimt 
aštuonių) valandų.  
6.1.3. Apie Sporto klubo darbo laiko pasikeitimus Klientai bus informuojami iš anksto, ne vėliau 
kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas: 
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6.1.3.1. Trumpalaikių darbo laiko pasikeitimų atveju (pvz., vienai ar kelioms dienoms) - 
administracijoje, įėjimo į klubą vietoje, atskirais atvejais- Kliento kontaktais, nurodytais 
Sutartyje; 
6.1.3.2. Ilgalaikių darbo laiko pasikeitimų atveju (pvz., visam sezonui)- administracijoje, įėjimo 
į klubą vietoje, socialiniuose tinkluose ir/ar internetinėje svetainėje, atskirais atvejais - Kliento 
kontaktais, nurodytais Sutartyje. 
6.1.4. Kilus pagrįstų abejonių dėl Kliento sveikatos būklės ar dėl užkrečiamų ligų grėsmės, 
paprašyti Kliento nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti gydytojo 
pažymą apie savo sveikatos būklę; 
6.1.5. Neteikti atitinkamų Paslaugų asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti 
pavojų paties asmens ar kitų Klientų sveikatai ir / ar gyvybei, saugumui, teisėtiems interesams, 
taip pat higieninei dušų, sportinio ar kitokio Sporto klube naudojamo inventoriaus būklei (pvz. 
užkrečiamos ligos, inkontinencija ir kt.); 
6.1.6. Kitas Sutartyje ir teisės aktuose numatytas teises. 
6.2. Sporto klubas suteikia Klientui galimybę naudotis jo teikiamomis Paslaugomis, tačiau jokiu 
būdu nevertina šių Paslaugų įtakos / poveikio konkretaus Kliento sveikatai, taip pat 
negarantuoja jų teigiamo poveikio, - visą su tuo susijusią riziką, pasekmes ir atsakomybę 
prisiima pats Klientas ir / ar faktinis Paslaugų gavėjas. 
6.3. Sporto klubas Kliento asmeniniam Treneriui išvykus ar Kliento pageidavimu, gali Klientui 
pasiūlyti kitą Trenerį. 
6.4. Asmeninis Treneris įsipareigoja visada veikti tik siekiant geriausios naudos Kliento 
sveikatai, elgtis konfidencialiai visos iš Kliento gautos asmeninės informacijos atžvilgiu, gerbti 
Klientą ir padėti šiam gauti Sporto klubo Paslaugas, geriausiai padedančiam šiam siekti savo 
tikslų. 
6.5. Sporto klubo personalas, įskaitant kiekvieną su Klientu dirbantį Trenerį, įsipareigoja 
konfidencialiai elgtis su visa informacija, susijusia su Kliento sveikata ir kitais asmens 
duomenimis: sveikatos anketa, kūno analizės rezultatais, sporto programomis, mitybos planais. 
Visi šie duomenys saugomi Sporto klube ir neatskleidžiami jokiems tretiesiems asmenims. 
Treneriai ar Sporto klubo personalas turi teisę šią informaciją siųsti Klientui elektroninėmis 
priemonėmis, jei Klientas taip sutinka. 
6.6. Sporto klubas neteikia jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus įgaliotas valstybės 
institucijas ir esant jų rašytiniam prašymui, jokių duomenų apie Klientus, įskaitant Kliento 
apsilankymus, Abonemento variantus ar kitą informaciją, susijusią su Kliento veikla Sporto 
klube. Klientų asmens duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 
apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. 
 
 

VII. Kliento pareigos 
 
 
7.1. Klientas įsipareigoja: 
7.1.1. Lankydamasis Sporto klube laikytis šių Taisyklių ir kitų Sutarties sąlygų. 
7.1.2. Trenerį arba administraciją informuoti apie negalėjimą atvykti į sutartą treniruotę 
mažiausiai prieš dieną; neatvykus ar neinformavus, treniruotė yra užskaitoma. 
7.1.3. Treniruotės metu laikytis Trenerio nurodymų.   
7.1.2. Sporto klube (treniruoklių salėse, kovos menų salėje, duše) dėvėti tik toms patalpoms 
skirtą švarią bei tvarkingą avalynę ir aprangą, nedėvėti lauke avimos avalynės (taip pat ir 
sportinės). 
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7.1.3. Būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų 
svaigiųjų ar toksinių medžiagų). 
7.1.4. netriukšmauti, nesielgti nemandagiai ir netolerantiškai kitų lankytojų bei Sporto klubo 
personalo atžvilgiu. 
7.1.5. Atsakingai, atidžiai ir rūpestingai naudotis Sporto klubo teikiamomis Paslaugomis, turtu, 
inventoriumi, kitą įranga ir daiktais. 
7.1.6. Sąmoningai negadinti Sporto klubo ar kitų lankytojų turto. 
7.1.7. Nesisavinti Sporto klubo ar kitų lankytojų turto. 
7.1.8. Naudotis Sporto klubo įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį, šios įrangos 
bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka bei laikytis atsakingų 
Sporto klubo darbuotojų pagrįstų nurodymų ir rekomendacijų. 
7.1.9. Nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ar 
inventorių nedelsiant informuoti atsakingus Sporto klubo darbuotojus, taip pat kreiptis į juos 
arba Sporto klubo kontaktais esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus 
būklės tinkamumo. 
7.1.7. Treniruotės metu naudotą inventorių tvarkingai padėti į jam skirtą vietą, palikti 
treniruoklius ar kitą įrangą tvarkingą ir tinkamą naudoti kitiems Klientams. 
7.1.8. Sportuojant su štangomis naudoti svarmenų fiksavimo užraktus. 
7.1.9. Nekišti pirštų tarp besisukančių skriedulių ir trosų, tarp slankiojančių (besikilnojančių) 
kontrasvorių.  
7.1.20.  Lankytojai, sveriantys 130 kg ir daugiau, nesinaudoti - kardio treniruokliais. 
7.1.9. Imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Paslaugomis nepadarytų žalos sau 
bei Sporto klubui, savo, kitų Sporto klubo Klientų bei darbuotojų sveikatai ir turtui. 
7.1.10. Netrukdyti kitiems Klientams naudotis Sporto klubo Paslaugomis, o pastebėjus kitų 
Klientų netinkamą elgesį arba elgesį, keliantį grėsmę kitų Klientų saugumui, sveikatai ar 
gyvybei, turi nedelsdamas pranešti apie tai atsakingam Sporto klubo darbuotojui. 
7.1.11. Nelaimingo atsitikimo atveju, nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus apie savo 
ar kitų Klientų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Sporto klubo Paslaugomis. 
Galintys padėti Klientai turi dėti visas pastangas tokiai pagalbai suteikti, o įvykio liudininkai – 
suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui bei gydytojams ar teisėsaugos 
institucijoms. 
7.1.12. Lankytis tik Sporto klubo Klientams skirtose patalpose. 
7.2. Klientas, prieš pasirinkdamas konkrečias Sporto klubo Paslaugas, privalo atsižvelgti į savo 
sveikatos būklę ir šių Paslaugų galimą poveikį jam, t.y. Klientas privalo įsitikinti, kad jo 
sveikatos būklė jam leidžia lankyti Sporto klubą ir naudotis jo teikiamomis Paslaugomis. 
7.3. Klientas prieš pradėdamas naudotis Sporto klubo paslaugomis turi užpildyti anketą, skirtą 
informacijai apie sveikatos būklę. Kylant bent menkiausiems įtarimams dėl sveikatos, treneris 
ar administratorius turi teisę sustabdyti paslaugų teikimo Sutarties vykdymą kol nebus 
patikrinta sveikata. 
7.4. Klientui savarankiškai sportuojant ir nesilaikant Sporto klubo patalpose iškabintomis arba 
ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis, 
naudojant didesnius laisvuosius ir stacionariuosius svorius nei yra fiziškai pajėgus naudoti, 
prieš naudojantis Sporto paslaugomis tinkamai neapšilus, naudojantis laikinai sugedusia įranga 
bei inventoriumi, iškyla rizika ir potenciali grėsmė patirti įvairias fizines traumas (susimušimą, 
prispaudimą, susitrenkimą, raumenų patempimą, kaulų lūžimą ir kt.). Klientui prieš 
naudojantis Sporto paslaugomis neapšilus, pernelyg intensyviai sportuojant, nesiilsint,  
nevartojant pakankamo kiekio skysčių gali pasidaryti silpna, gali apalpti, gali atsirasti širdies ir 
kraujagyslių sistemos bei raumenų sistemos sutrikimų. Todėl Klientas įsipareigoja laikytis 
atitinkamų taisyklių, gydytojų rekomendacijų, įvertinti visas minėtas aplinkybes, elgtis 
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atsakingai, pamatuotai, rūpestingai, vengti žalos ir kitų neigiamų padarinių atsiradimo sau ir 
aplinkiniams. 
7.5. Klientai, Sporto klube sportuodami savarankiškai, patys pasirenka fizinį krūvį ir kitas 
Paslaugų charakteristikas (intensyvumą, dažnumą ir pan.) pagal kiekvieno individualius 
poreikius, asmenines savybes, fizines galimybes, daromą įtaką organizmui ir gydytojų 
rekomendaciją. 
7.6. Klientui, prieš pradedant naudotis Sporto klubo teikiamomis Paslaugomis, 
rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę, gauti gydytojų rekomendacijas / patarimus. Visa 
atsakomybė dėl Kliento sveikatos sutrikimų, gydytojų rekomendacijų nesilaikymo, sužalojimų 
ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto klube / naudojantis Paslaugomis, tenka 
Klientui, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės. 
 
 
Klientas / Kliento vardu: 
 
Aš,                                                                                                      su šiomis Taisyklėmis susipažinau,  

[Vardas, pavardė] 
sutinku ir įsipareigoju jų laikytis........................................................................................................................... 

 
Savo asmens duomenis (kontaktinę informaciją) leidžiu naudoti rinkodaros tikslais: 

Sutinku 
Nesutinku 

Kliento kontaktinė informacija: 
 
Vardas, pavardė:........................................................................................................................................................... 
 
Adresas: ............................................................................................................................................................................ 
 
Mob. telefonas: .............................................................................................................................................................. 
 
El. paštas: ......................................................................................................................................................................... 
 
Gimimo data: .................................................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................... 
[parašas, data] 
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Nepilnamečio Kliento įstatyminis atstovas (tėvai/globėjai): 
 
Aš.........................................................................................................................sutinku, kad mano nepilnametis 
       [mama/ tėvas / globėjas (-a)]          [Vardas, pavardė] 
sūnus, dukra ar globotinis (-ė) ................................................................................................................................. 

[pabraukti]   [Vardas, pavardė] 
lankytų Sporto klubą. Su Sporto klubo Sutartimi-Taisyklėmis susipažinau ir supažindinau sūnų, 
dukrą ar globotinį (-ę), kurių jis / ji laikysis. 
Sutikimu patvirtinu, kad nepilnamečio Kliento sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto klubo 
paslaugomis ir užtikrinu nepilnamečio Kliento Sporto klubui ar tretiesiems asmenims 
padarytos žalos atlyginimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Atsakau už 
nepilnamečio Kliento tinkamą elgesį Sporto klube ir bet kokį jo sveikatos sutrikimą.  
 
Tėvų/globėjų kontaktinė informacija: 
 
Vardas, pavardė:........................................................................................................................................................... 
 
Adresas: ............................................................................................................................................................................ 
 
Mob. telefonas: .............................................................................................................................................................. 
 
El. paštas: ......................................................................................................................................................................... 
 
 
Kliento (nepilnamečio) kontaktinė informacija: 
 
Vardas, pavardė:........................................................................................................................................................... 
 
Adresas: ............................................................................................................................................................................ 
 
Mob. telefonas: .............................................................................................................................................................. 
 
El. paštas: ......................................................................................................................................................................... 
 
Gimimo data: .................................................................................................................................................................. 
 
Su šia Sutartimi - Taisyklėmis susipažinau ir sutinku: 
 

............................................................................................................................................... 
[Vardas, pavardė, parašas, data] 

 
Ir (jei taikoma, tik 16-17m. amžiaus nepilnamečių Klientų atveju) 

 
Su šia Sutartimi - Taisyklėmis susipažinau ir sutinku bei sutinku kad mano sūnus, dukra ar 
globotinis (-ė) savarankiškai lankytų sporto klubą: 
 

............................................................................................................................................... 
[Vardas, pavardė, parašas, data] 

 


