SPORTO IR KITŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS
SPM Nr. PS - __________
Vilnius
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
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PASLAUGŲ TEIKĖJAS:
Įmonės pavadinimas: MB „Sportimore“
Įmonės kodas: 305350114
Adresas: Žalgirio g. 88-208, Vilnius
Banko sąskaita: LT907300010160861490
Bankas: AB „Swedbank“
Telefonas: +370 647 29344
El. paštas: info@sportimore.lt
Tinklalapis: www.sportimore.lt
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KLIENTAS:
Vardas, Pavardė: _________________________ _________________________
Gimimo data: ___________ - _____ - _____
Adresas: ________________________________
Telefonas: ___________________________________ ; _______________________________
El. paštas: ____________________________________ ; _______________________________
2.1

NEPILNAMETIS LANKYTOJAS, KURIO NAUDAI KLIENTAS SUDARO SUTARTĮ

Vardas, Pavardė: _________________________ _________________________
Gimimo data: ___________ - _____ - _____
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PASLAUGŲ (NARYSTĖS) VARIANTAI IR KAINOS (varnele pažymėkite narystės variantą ir pabraukite grupės laiką):



Narystė grupėje

Grupės laikas

Kaina

BOXING BEGINNER

I, III – 19:00 val.

/

II, IV - 19:00 val.*

45 €/mėn.

JUDO BEGINNER

I, III – 19:30 val.

/

II, IV - 19:30 val.*

40 €/mėn.

BODY SCULPT
FITNESS KIDS 3+
JUDO KIDS

II, IV - 19:30 val.*
VI – 10:00 val.

/

VI - 11:00 val.*

II, IV - 19:30 val.*

35 €/mėn.
30 €/mėn.
35 €/mėn.

*Išskyrus Valstybines švenčių/nedarbo dienas.
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KITOS SĄLYGOS

4.1
4.2

4.3

Kliento sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo bei reklaminio pobūdžio informacijos gavimo :
Klientas, pasirašydamas sutartį, sutinka Sutartyje nurodytu telefono numeriu ir/ar el. pašto adresu gauti su Paslaugomis susijusią
informaciją, naujienas, reklamą. Klientui bet kokiu budu informavus Paslaugų teikėją apie nepageidavimą gauti su Paslaugomis susijusią
reklaminio pobūdžio informaciją, Paslaugų teikėjas nutrauks tokios informacijos siuntimą Klientui.
Klientas pasirašydamas Sutartį, sutinka, kad, siekiant užtikrinti Kliento, Sporto klubo lankytojų ir trečiųjų asmenų saugumą / šių asmenų,
taip pat Paslaugų teikėjo turto saugumą, būtų vykdomas Sporto klubo patalpų (išskyrus persirengimo patalpas, tualetus, dušo patalpas),
Sporto klubo prieigų (įėjimo, automobilio stovėjimo aikštelės, kiemo) vaizdo stebėjimas, o Kliento atvaizdas būtų būtų saugomas
Paslaugų teikėjo ar stebėjimo paslaugas teikiančio trečiojo asmens duomenų bazėje ne ilgiau kaip 14 dienų (o teisės pažeidimo tyrimo
ar įrodinėjimo tikslais - iki atitinkamų procedūrų pabaigos).
Klientas sutinka ir neprieštarauja, kad Klientas ar Nepilnametis lankytojas, kurio naudai sudaroma šį sutartis, Sporto klubo „Sportimore“
užsiėmimų metu, gali būti fotografuojamas ir (ar) filmuojamas(a) ir, kad medžiaga gali būti viešinama reklamuojant ar teikiant informaciją
apie Sporto klubo paslaugas. Klientas gali nutraukti šį sutikimą informuodamas sporto klubo administraciją el. p. info@sportimore.lt .

Klientas patvirtindamas, kad individualiai aptarė, perskaitė ir suprato tiek Specialiąsias sąlygas, tiek Bendrąsias sąlygas, tiek Taisykles, kad turėjo
visas galimybes derėtis dėl visų Sutarties sąlygų, pasirašo šią Sporto ir kitų paslaugų teikimo sutartį, kaip visiškai atitinkančią Kliento poreikius,
valią ir tikruosius ketinimus:
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BENDROSIOS SĄLYGOS

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.9.1
5.9.2
5.9.3

5.10
5.11
5.12
5.13
5.14

5
SĄVOKOS
Bendrosios sąlygos - Sutarties sudėtinė dalis, kurioje nustatytos Šalių (Paslaugų teikėjo ir Kliento) aptartos ir sutartos bendro pobūdžio
Sutarties sąlygos, taikytinos Šalims vykdant Sutartį.
Sporto klubas (ar Paslaugų teikėjas) - tai sporto klubas, pažymėtas „Sportimore“ ženklu, kurį valdo MB „Sportimore“, įmonės kodas
305350114, buveinės adresas Žalgirio g. 88-208, Vilnius kuriam taikoma ši sutartis.
Paslaugos - tai Sporto klubo teikiamos paslaugos, kurias, atsižvelgiant į įsigytą narystę, sudaro grupinių treniruočių paslaugos,
treniruoklių salės paslaugos ir kt.
Klientas - fizinis arba juridinis asmuo, kuriam Sporto klubas teikia Paslaugas pagal šią Sutartį.
Sporto klubo klientas (arba klientas) - tai asmuo, Sporto klubo nustatyta tvarka įsigijęs nustatyto laikotarpio narystę ar vienkartinio
apsilankymo bilietą arba nemokamai išbandantis Sporto klubo paslaugas.
Narystė - tai asmens įgyta teisė nustatytą laikotarpį lankytis Sporto klube bei naudotis Taisyklėse nurodytomis Sporto klubo paslaugomis,
priklausomai nuo įsigyto narystės tipo.
Narystės sustabdymas – Kliento teisė į nemokamą Narystės sustabdymą 60 d. pėr 1 kalendorinius metus. Narystės sustabdymo
laikotarpiu mokestis už praleistas treniruotes netaikomas.
Narystės perrašymas – Kliento teisė į sutarties perrašymą pasirinktam asmeniui.
Nepilnametis lankytojas - Specialiųjų sąlygų 2.1. punkte nurodytas nepilnametis asmuo, kurio naudai Klientas sudaro Sutartį ir kuris turi
teisę naudotis atitinkamomis Paslaugomis. Siekiant aiškumo, pažymima, kad, kai Specialiųjų sąlygų 2.1. punkte nurodytas Nepilnametis
lankytojas, tai:
tik pastarasis asmuo turi teisę naudotis atitinkamomis Paslaugomis (o pats Klientas neturi teisės naudotis Paslaugomis);
Klientas užtikrina, kad Nepilnametis lankytojas laikysis Taisyklių reikalavimų;
priklausomai nuo Sutarties sąlygų konteksto, nuorodą į Klientą turi būti suprantama kaip nuoroda į Nepilnametį lankytoją.
Specialiosios sąlygos - Sutarties sudėtinė dalis, kurioje nustatytos Šalių sutartos komercinės ir / ar kitos Sutarties sąlygos, taikytinos
Šalims vykdant Sutartį.
Sporto klubo paslaugų teikimo sutartis (arba Sutartis) - reiškia šią Sutartį tarp Kliento ir Sporto klubo, sudarytą žemiau nustatytomis
sąlygomis ir tvarka.
Taisyklės - Sporto klubo taisyklės, su kuriomis Klientas supažindinamas pasirašytinai ir kurių privalo laikytis.
Bandomoji treniruotė - Kliento teisė 1 kartą pasirinktoje Sporto klubo treniruočių grupėje išbandyti nemakamą treniruotę.
Lankytojas - asmuo, kuriam nesudarius su Sporto klubu Sutarties, tačiau patvirtinus, kad susipažino su Sporto klubo bendrosiomis
sąlygomis ir taisyklėmis, suteikiama teisė dalyvauti Bandomojoje treniruotėje.
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SUTARTIES DALYKAS
Sporto klubas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais suteikti Klientui Paslaugas , o Klientas įsipareigoja tinkamai ir laiku
atsiskaityti su Sporto klubu.
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ŠALIŲ PAREIGOS IR TEISĖS
Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
tinkamai ir kokybiškai teikti Klientui Paslaugas, laikydamasis Sutartyje nustatytos tvarkos ir sąlygų, šiuo tikslu dėti protingas
pastangas, vykdyti savo įsipareigojimus taip, kad užtikrinti Kliento poreikius ir lūkesčius;
teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti Kliento asmens duomenis ir užtikrinti tinkamą jų apsaugą;
prieš protingą terminą informuoti Klientą apie bet kokius nepalankius veiksnius ar kitas objektyvias aplinkybes, kurie / kurios gali
turėti įtakos Paslaugų teikėjo galimybei tinkamai ir laiku vykdyti Sutartį.
vykdyti kitus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

6.1

Klientas įsipareigoja:
sąžiningai, atsakingai ir rūpestingai naudotis Sporto klubo infrastruktūra, sportiniu ir kitu Paslaugų teikėjo inventoriumi, nedaryti
žalos Paslaugų teikėjui ir tretiesiems asmenims ir šių asmenų turtui;
tinkamai laikytis Taisyklių, kitų Sutarties reikalavimų, vykdyti pagrįstus, teisėtus Paslaugų teikėjo / Sporto klubo atstovų prašymus;
visiškai atsiskaityti už Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka;
pateikti Paslaugų teikėjui teisingą informaciją ir dokumentus, pagrįstai reikalingus tinkamam Paslaugų teikimui;
raštu ar nurodytu el. paštu informuoti Paslaugų teikėją apie savo duomenų, nurodytų Specialiosiose sąlygose, pasikeitimą ne vėliau
kaip per 3 (tris) Darbo dienas. Neįvykdžius šios sąlygos, bus laikoma, kad Kliento duomenys, pateikti Specialiosiose sąlygose, yra
teisingi ir visa informacija / korespondencija, siunčiama Specialiosiose sąlygose nurodytais kontaktais, yra laikoma tinkamai įteikta;
vykdyti kitus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.
Klientas turi teisę:
gauti išsamią informaciją, susijusią su Paslaugų teikimu;
už pasirinktą Abonementą atsiskaityti grynaisiais pinigais arba banko kortele Sporto klubo kasoje, bankiniu pavedimu ar kitomis
Paslaugų teikėjo atitinkamu metu naudojamu atsiskaitymo būdu;
atsisakyti Paslaugų / nutraukti Sutartį Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis;
kitas Sutartyje, įskaitant Taisykles, ir galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises
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PASLAUGŲ TEIKIMAS
8.1.
Sporto klubas įsipareigoja suteiki Paslaugas tomis dienomis ir valandomis kurios nurodytos prie Kliento pasirinktos Narystės sąlygų
(Sutarties Specialiųjų sąlygų 3-ias punktas).
8.2.
Treniruotės vykdomos adresu Ąžuolyno g. 5, Vilnius (Sporto kompleksas “Sportima”).
8.3.
Sporto klubas įsipareigoja Klientus supažindinti su saugaus elgesio treniruočių metu reikalavimais, kurių Klientas privalo laikytis;
ATSISKAITYMAS
9.1.
Sąskaitą už Klientui suteikiamas einamojo mėnesio paslaugas, Sporto klubas atsiunčia į Kliento el. paštą iki einamojo mėnesio 10 d.
9.2.
Sąskaitą už Klientui suteikiamas Paslaugas Klientas apmoką per 7 d.d. nuo sąskaitos gavimo dienos.
9.3.
Kliento mokėjimas laikomas įvykdytu piniginių lėšų įskaitymo Sporto klubo sąskaitoje dieną.
9.4.
Sąskaitą už Klientui suteikiamas paslaugas Klientas apmoką šiais būdais:
9.4.1. Bankinio pavedimo būdu, į sporto klubo sąskaitą LT907300010160861490 pervesdamas el. paštu pateiktoje sąskaitoje nurodytą sumą
9.4.2 Grynaisiais pinigais, perduodamas tikslią sąskaitoje nuorodytą sumą sporto klubo administracijai.
9.5
Į sąskaitą už Klientui suteikiamas pirmojo mėnesio paslaugas yra įtraukiamas 4,00 EUR vienkartinis administracinis nario mokestis.
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SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS
Minimalus Sutarties laikotarpis - 1 mėnuo. Šis Sutarties galiojimo terminas yra laikomas trumpiausiu terminu, kuriuo Klientas privalo
naudotis Sporto klubo paslaugomis. Sutartis pradeda galioti nuo jos pasirašymo momento ir yra neterminuota.
10.2 Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai informavęs Sporto klubą raštu ne veliau kaip prieš 30 dienų. el. paštu
info@sportimore.lt. Pateikus prašymą dėl Sutarties nutraukimo Narystė galioja dar 30 d.
10.3 Kliento prašymas dėl Sutarties nutraukimo nepriimamas, jeigu dar nėra pasibaigęs Narystės sustabdymo laikotarpis. Prašymas dėl
Sutarties nutraukimo priimamas tik pasibaigus Narystės stabdymo laikotarpiui ar atšaukus Narystės stabdymą anksčiau laiko.
10.4 Klientas turi teisę į Narystės stabdymą iki 60 d. per 1 kalendorinius metus. Vieno sustabdymo trukmė negali būti trumpesnė nei 7 d. Apie
Narystės sustabdymą ir pageidaujamą stabdymo laikotarpį būtina informuoti Sporto klubo administraciją ne veliau kaip prieš 1 dieną el.
paštu info@sportimore.lt
10.5 Kliento prašymas dėl Narystės sustabdymo nepriimamas, jeigu yra patvirtintas prašymas dėl šios Narystės Sutarties nutraukimo.
10.6 Klientas turi teisė į sutarties perrašymą pasirinktam asmeniui. Prašymą dėl Sutarties perrašymo būtina pateikti Sporto klubo administracijai
el. paštu info@sportimore.lt
10.7 Sporto klubas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai informavęs Klientą raštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas,
jeigu Klientas:
10.7.1 nesilaiko esminių Sutarties sąlygų ar pažeidžia Taisyklių reikalavimus;
10.7.2 vėluoja atsiskaityti už paslaugas.

10.1

11

11.1
11.2
11.3
11.4

11.5
11.6
11.7
11.8
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12.1

ATSAKOMYBĖ
Kiekviena Sutarties šalis privalo atlyginti kitai šaliai dėl jos veiksmų atsiradusią žalą.
Jei Klientas laiku neatsiskaito su Sporto klubu, šis turi teisę reikalauti iš Kliento 0,02 proc. palūkanų nuo visos laiku nesumokėtos sumos už
kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
Šalys susitaria, kad jeigu Paslaugų teikimas buvo laikinai sustabdytas, apribotas ar nutrauktas dėl Kliento kaltės, nenutraukiant Sutarties,
Klientas neatleidžiamas nuo mokėjimo už Paslaugas už visą laikotarpį, kuomet Paslaugų teikimas buvo sustabdytas, apribotas ar
nutrauktas.
Klientas, sudarydamas Sutartį Nepilnamečio lankytojo naudai, Klientas patvirtina, kad Nepilnamečio lankytojo sveikatos būklė leidžia jam
naudotis Sporto paslaugomis, kad išsamiai išaiškino Nepilnamečiam lankytojui Sutarties turinį, Taisyklių reikalavimus ir patvirtina, kad
Nepilnametis lankytojas susipažino su Taisyklėmis, jas suprato ir jų griežtai laikysis, kad Kliento Tėvai ar atstovas, yra visiškai atsakingas
už Nepilnamečio lankytojo tinkamą naudojimąsi Paslaugomis, taip pat bet kokią žalą Nepilnamečio lankytojo sveikatai, jo sveikatos
sutrikimą, išskyrus, kai toks sutrikimas įvyko dėl Sporto klubo kaltės, kad Kliento Tėvai ar atstovas yra atsakingas Paslaugų teikėjui už
Nepilnamečio lankytojo Sporto klubui padarytą žalą.
Paslaugų teikėjas neatsako už bet kokių Sporto klube trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas, išskyrus atvejus, kai dėl tokių paslaugų teikimo
tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo buvo sudaryta atskira sutartis.
Klientas įsipareigoja atlyginti Paslaugų teikėjui padarytą žalą per 5 (penkias) Darbo dienas nuo žalą pagrindžiančių dokumentų pateikimo
dienos, nebent Šalys raštu susitartų kitaip.
Kai Klientas yra juridinis asmuo, jis prisiima visą atsakomybę už juridinio asmens asmenų, kuriems buvo suteikta teisė naudotis
Paslaugomis, padarytą žalą.
Paslaugų teikėjas neatsako už Kliento sveikatos sutrikimus ir neatlygina Klientui nei turtinės nei neturtinės žalos, atsiradusius Kliento
sveikatai / gyvybei, atsiradusią dėl to, kad Klientas netinkamai naudojosi Paslaugomis, pasirinko netinkamą sportinį ar kitokį inventorių,
viršijo leistinus ar rekomenduojamus krūvius, nevykdė sveikatos priežiūros įstaigos / gydytojų reikalavimų / rekomendacijų, nesilaikė
Sutartyje, įskaitant Taisykles, nustatytų reikalavimų / sąlygų / apribojimų, elgėsi kitaip neapdariai, neatsakingai, nerūpestingai ir /ar
pažeisdamas visuotinai priimtas / įprastas elgesio taisykles / standartus. Šalys aiškiai patvirtina, kad visas Paslaugų teikėjo siūlomas
paslaugas, jų apimtis, periodiškumą / Sporto klubo lankomumą, Paslaugų / užsiėmimų / pratimų intensyvumą / dažnumą ir pan. Klientas
pasirenka, naudojasi savo asmenine rizika ir atsakomybe.
ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS
Paslaugų teikėjas neatsako už Kliento(ių), kurie šios Sutarties pagrindu įgijo teisę lankytis Sporto klube, sveikatos sutrikimus ir neatlygina
nei turtinės nei neturtinės žalos Kliento(ių) sveikatai, gyvybei ar turtui, atsiradusios dėl to, kad Klientas(iai) netinkamai naudojosi
Paslaugomis, pasirinko netinkamą sportinį ar kitokį inventorių, viršijo leistiną ar jam(jiems) rekomenduojamą fizinį krūvį, nevykdė
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12.2

12.3

12.4
12.5
12.6
12.7

13

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6

sveikatos priežiūros įstaigos, gydytojų reikalavimų, rekomendacijų, nesilaikė Sutartyje, įskaitant Taisykles, nustatytų reikalavimų, sąlygų,
apribojimų, elgėsi kitaip neapdariai, neatsakingai, nerūpestingai ar pažeisdamas visuotinai priimtas, įprastas elgesio taisykles ar
standartus. Šalys aiškiai patvirtina, kad visas Paslaugų teikėjo siūlomas paslaugas, jų apimtis, periodiškumą, Sporto klubo lankomumą,
Paslaugų, užsiėmimų, pratimų intensyvumą, dažnumą ir pan. Klientas(iai) pasirenka bei naudojasi savo asmenine rizika ir atsakomybe.
Šiame punkte išdėstyta Paslaugų teikėjo atsakomybės ribojimo sąlyga apima ir tuos atvejus, kai Klientas(iai), sportuodamas(mi) Sporto
klube, atskirai sudarytos sutarties pagrindu naudojasi asmeninio trenerio paslaugomis.
Klientas pasirašydamas šią Sutartį patvirtinta, kad Klientas(iai), kurie šios Sutarties pagrindu įgijo teisę lankytis Sporto klube, tinkamai
pats(patys) ar pasitelkdamas gydytojų pagalbą įvertino savo sveikatos būklę ir patvirtina, kad pastaroji yra tinkama Kliento pasirinktų
Paslaugų gavimui, turi (jei tokie yra reikalingi) visus reikiamus sveikatos priežiūros įstaigų, gydytojų leidimus, suderinimus, sutikimus
Paslaugoms, todėl nėra jokių su jo(jų) sveikata susijusių aplinkybių, dėl kurių Klientas(iai) negalėtų naudotis Paslaugomis.
Klientas užtikrina, kad nepilnamečių Klientų įstatyminiai atstovai patvirtintų, kad nepilnamečio Kliento sveikatos būklė leidžia jam naudotis
lankytis Sporto klube jei naudotis Paslaugomis, išsamiai išaiškino atstovaujamam Klientui Sutarties turinį, Taisyklių reikalavimus ir
patvirtina, kad nepilnametis Klientas susipažino su Taisyklėmis, jas suprato ir jų griežtai laikysis, yra visiškai atsakingi už nepilnamečio
Kliento tinkamą naudojimąsi Paslaugomis, taip pat bet kokią žalą nepilnamečio Kliento sveikatai, jo sveikatos sutrikimą, išskyrus, kai toks
sutrikimas įvyko dėl Paslaugų teikėjo kaltės.
Klientas yra pilnai atsakingas Paslaugų teikėjui už Klientą(us), kurie šios Sutarties pagrindu įgijo teisę naudotis Paslaugomis, padarytą žalą,
taip pat visus nuostolius, kuriuos Paslaugų teikėjas patiria dėl šios Sutarties ar Taisyklių pažeidimo.
Klientui yra žinoma, kad Sporto klube ne visada (t. y. ne visu laiku, kuomet Sporto klubas veikia ir yra prieinamas Klientui(klientams)) bus
Sporto klubą prižiūrintis ir aptarnaujantis personalas, ir Klientas prisiima riziką, žalą, nuostolius ir kitas galimas neigiamas pasekmes,
susijusias su savarankišku Kliento(ių) naudojimusi Paslaugomis.
Paslaugų teikėjas neatsako už bet kokių Sporto klube trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas, kuriomis naudojasi Klientas(iai).
Klientas, sudarydamas Sutartį Nepilnamečio lankytojo naudai: (I) patvirtina, kad Nepilnamečio lankytojo sveikatos būklė leidžia jam
naudotis Sporto paslaugomis, (II) patvirtina, kad išsamiai išaiškino Nepilnamečiam lankytojui Sutarties turinį, Taisyklių reikalavimus ir
patvirtina, kad Nepilnametis lankytojas susipažino su Taisyklėmis, jas suprato ir jų griežtai laikysis, (III) patvirtina, kad atsižvelgiant į
Bendrųjų sąlygų 11.3. punkto nuostatas, yra visiškai atsakingas už Nepilnamečio lankytojo tinkamą naudojimąsi Paslaugomis, taip pat
bet kokią žalą Nepilnamečio lankytojo sveikatai, jo sveikatos sutrikimą, išskyrus, kai toks sutrikimas įvyko dėl Sporto klubo kaltės, (IV)
yra atsakingas Paslaugų teikėjui už Nepilnamečio lankytojo Sporto klubui padarytą žalą.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Sudaryta Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško iš jos kylančių įsipareigojimų įvykdymo.
Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja tik sudarius juos raštu.
Esant prieštaravimams tarp šios Sutarties ir Taisyklių nuostatų yra taikoma ši Sutartis.
Pasikeitus adresams, telefonų numeriams, banko ir kitiems rekvizitams, Sutarties šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti
viena kitą. Kol nėra gautas rašytinis pranešimas laikoma, kad šioje Sutartyje nurodyti duomenys yra teisingi.
Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka,
pagal Sporto klubo buveinės vietą.
Ši Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.
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1 BENDROSIOS NUOSTATOS

Taisyklėse vartojamos sąvokos turi reikšmę, nurodytą žemiau šiose Taisyklėse ar Bendrosiose sąlygose.

Šios Taisyklės nustato Paslaugų teikimo tvarką Sporto klube, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus Klientui, Sporto
klubo ir Kliento teises bei įsipareigojimus. Klientas, sudarydamas Sutartį, turi teisę susitarti dėl individualių sąlygų, išskyrus sąlygas, kurios
yra privalomos Šalims pagal galiojančius teisės aktus (pvz. higienos normas).
2 TEISĖ NAUDOTIS PASLAUGOMIS
Teisę naudotis Sporto klubo Paslaugomis turi asmenys, pasirašę Sutartį, įskaitant Taisykles).
Nepilnamečiai asmenys (iki 18 m.) paslaugomis turi teisę naudotis pagal Sutartį, kurią jų naudai sudaro jų įstatyminiai atstovai (tėvai,
rūpintojai ir pan.).
Klientas, norėdamas įsigyti Narystę ar išbandyti Paslaugas, Sporto klubui turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su
nuotrauką (tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą ir pan.).
Nepilnamečiai asmenys išbandyti Paslaugas gali tik dalyvaujant įstatyminiam atstovui (tėvui, rūpintojui ir pan.)
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NARYSTĖS NAUDOJIMO TVARKA
Siekiant užtikrinti Kliento, Sporto klubo lankytojų ir trečiųjų asmenų saugumą / šių asmenų, taip pat Paslaugų teikėjo turto saugumą, yra
vykdomas Sporto klubo patalpų (išskyrus persirengimo patalpas, tualetus, dušo patalpas), Sporto klubo prieigų (įėjimo, automobilių
parkavimo aikštelės, kiemo) vaizdo stebėjimas, o Kliento atvaizdas būtų saugomas Paslaugų teikėjo ar stebėjimo paslaugas teikiančio
trečiojo asmens duomenų bazėje ne ilgiau kaip 14 dienų (o teisės pažeidimo tyrimo ar įrodinėjimo tikslais - iki atitinkamų procedūrų
pabaigos).
Klientui draudžiama į Sporto klubą atsivesti gyvūnus.
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KLIENTO ASMENINIŲ DAIKTŲ LAIKYMAS
Sporto klubas neteikia Kliento daiktų pasaugos paslaugų, o tik sudaro Klientui galimybę palikti atsineštus daiktus tam Sporto klubo
nustatytose vietose.
Drabužius Klientas palieka Sporto klubo rūbinėje ir persirengimo spintelėje. Telefoną, piniginę, raktus ar kitus panašius asmeninius
daiktus rekomenduojama palikti treniruotės metu Klientui matomoje vietoje.
Klientas, palikdamas Sporto klubą, privalo pasiimti visus savo asmeninius daiktus (jų nepalikti Sporto klubo rūbinėje, persirengimo
spintelėje ar kitose Sporto klubo patalpose). Klientas norėdamas atsiimti asmeninius daiktus turi kreiptis į sporto klubo administraciją
pateikdamas savo asmens tapatybės dokumentą. Kliento paliktiems daiktams taikomos Taisyklių 4.6. punkto nuostatos; jokie su aukščiau
nurodytais Paslaugų teikėjo veiksmais susiję Kliento nuostoliai jam neatlyginami.
Klientas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus ir (arba) policiją.
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.
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 Sutarties Specialiosiose sąlygose Kliento
nurodomais kontaktais. Suėjus minėtam terminui ir nepavykus identifikuoti Kliento, Sporto klubas pasilieka teisę sunaikinti minėtus
daiktus arba juos perduoti policijai.
5
SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS
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.
Sporto klube draudžiama:
naudotis Sporto klubo paslaugomis, dėvint netinkamą, nešvarią ar netvarkingą aprangą arba avalynę;
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;
fotografuoti ir / ar filmuoti Sporto klube neturint išankstinio raštiško Sporto klubo sutikimo;
į Sporto klubo patalpas įsinešti ir / ar vartoti maisto produktus ir / ar 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;
neštis sportinius krepšius ar kuprines ar kitus didelių gabaritų daiktus (maišus) į treniruočių zonas.
persirengimo patalpose ir / ar dušinėse atlikti asmens higienos procedūras;
naudotis laikinai sugedusiais treniruokliais ar kita Sporto klubo įranga, kuri yra pažymėta kaip netinkama naudojimui.
netinkamai naudotis Sporto klube esančiu inventoriumi ar kita įranga / daiktais, gadinti arba kitaip daryti žalą minėtiems daiktams;
rūkyti Sporto klubo patalpose
Prieš naudojantis treniruokliais Klientas privalo nuosekliai susipažinti su Sporto klubo patalpose iškabintomis arba ant treniruoklio
nurodytomis treniruoklių naudojimosi taisyklėmis, jų griežtai laikytis.
Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio, privaloma patiesti rankšluostį.
Klientas, atlikęs pratimus, privalo užtikrinti, kad treniruokliai būtų palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems Sporto klubo Klientams,
treniruoklių priedai bei kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti tvarkingai sudėti į jiems skirtas vietas.
6
SPORTO KLUBO TEISĖS IR PAREIGOS
Sporto klubas turi teisę:
keisti Sporto klubo darbo laiką;
Valstybinėmis švenčių/nedarbo dienomis neteikti Paslaugų nekompensuojant klientams nuostolių už tą dieną nesuteiktas paslaugas.
Apie tai Klientai bus informuojami iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas el. paštu., Paslaugų teikimo vietoje,
skelbimų lentoje arba Kliento kontaktais, nurodytais Sutarties Specialiosiose sąlygose;
kilus pagrįstų abejonių dėl Kliento sveikatos būklės, paprašyti Kliento nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti
gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę;
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6.1.4

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.);
6.1.5
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 neteikia jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus įgaliotas valstybės institucijas ir tik esant jų rašytiniam prašymui ir teisėtą
interesą turintiems tretiesiems asmenims, mokumo įvertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslu, skolų išieškojimo įmonėms skolų išieškojimo
tikslu, jokių duomenų apie Klientus, įskaitant Kliento apsilankymus, Narystės variantus ar kitą informaciją, susijusią su Kliento veikla
Sporto klube. Klientų asmens duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.
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KLIENTO PAREIGOS
7.1
Klientas įsipareigoja:
7.2
Sporto klube dėvėti tik toms patalpoms skirtą švarią bei tvarkingą avalynę ir aprangą. Treniruotėse vykstančiose ant specialios
paminkštintos dangos (pvz: imtynių kilimo) avalynės dėvėti nereikia;
7.2.1
lankydamasis Sporto klube laikytis šių Taisyklių ir kitų Sutarties sąlygų;
7.2.2
būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų);
7.2.3
atsakingai, atidžiai ir rūpestingai naudotis Sporto klubo teikiamomis Paslaugomis, turtu, inventoriumi, kitą įranga ir daiktais;
7.2.4
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;
7.2.5
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;
7.2.6
treniruotės metu naudotą inventorių tvarkingai padėti į jam skirtą vietą;
7.2.7
imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Paslaugomis nepadarytų žalos sau bei Sporto klubui, savo, kitų Sporto klubo
Klientų bei darbuotojų sveikatai ir turtui;
7.2.8
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;
7.2.9
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;
7.2.10
lankytis tik Sporto klubo Klientams skirtose patalpose.
7.3
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.
7.4
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 atsakingai, pamatuotai,
rūpestingai, vengti žalos ir kitų neigiamų padarinių atsiradimo sau ir aplinkiniams.
7.5
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.
7.6
Tėvai/Globėjai privalo pasirašyti paslaugų sutartį.
7.7
Atvesti Klientą į užsiėmimus tvarkingai apsirengusį, laikantis higienos normų.
7.8
Nepilnamečio tėvai atsako už nepilnamečio Kliento elgesį įstatymų nustatyta tvarka.
7.9
Tėvai/ globėjai privalo atlyginti bet kokią Kliento padarytą žalą Sporto klubui, bendruomenės nariams ir / ar tretiesiems asmenims.
7.10 Nepilnamečio Kliento tėvai, prieš leisdami savo vaiką sportuoti, įsipareigoja pasikonsultuoti su gydytoju (-ais) ir gauti jo/jų leidimą
atitinkamomis sporto klubo paslaugomis naudotis bei rekomendacijas dėl fizinio aktyvumo intensyvumo, krūvio ir kita, siekiant užtikrinti,
kad sporto metu nepilnamečio sveikatai nebūtų padaryta jokia žala.
7.11 Prisiimti atsakomybę dėl savo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusiu lankantis Sporto klube. Sporto klubas neatsako ir
neatlygina Klubo nariui dėl jo sveikatai padarytos turtinės bei neturtinės žalos, išskyrus tuos atvejus, kai tokia žala atsirado dėl Sporto
klubo kaltės.
7.12 Nepilnamečio Kliento tėvai įsipareigoja saugoti nepilnametį asmenį, prižiūrėti/užtikrinti jo priežiūrą vizito Sporto klube metu
7.13 Laikytis viešai skelbiamų Paslaugų teikėjo vidaus tvarkos taisyklių skelbiamų www.sportimore.lt .
7.14 Pasirašydami sutartį, Nepilnamečio Kliento tėvai patvirtina, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto klubo paslaugomis
bei prisiima atsakomybę už bet kokį nepilnamečio sveikatos sutrikimą vizito Sporto klube metu
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