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PALANGOS SPORTO CENTRO TRENIRUOKLIŲ SALĖS LANKYMO, PASLAUGŲ
TEIKIMO, ABONEMENTŲ IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

1.

BENDROSIOS NUOSTATOS IR TERMINAI

Palangos sporto centro (toliau –CENTRAS) Treniruoklių salės lankymo, paslaugų teikimo,
abonementų išdavimo ir naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomos visiems asmenims,
kurie naudojasi CENTRO, esančio Sporto g. 3, Palangoje treniruoklių salių paslaugomis.
1.1. Šios taisyklės nustato CENTRO paslaugų teikimo tvarką, privalomuosius saugumo,
higienos ir kitus reikalavimus klientams (apibrėžti žemiau), CENTRO ir jo kliento teises,
pareigas

bei

įsipareigojimus.

Taisyklės

yra

skelbiamos

interneto

svetainėje

www.sportpalanga.lt, CENTRO skelbimų lentoje ir paslaugų įsigijimo vietoje.
1.2. Teisę naudotis CENTRO paslaugomis turi CENTRO klientai (toliau - Klientas) –
CENTRO nustatyta tvarka įsigijęs nustatyto laikotarpio abonementą ar susimokėjęs už
vienkartinį apsilankymą bei susipažinę su šiomis Taisyklėmis.
1.3. Klientui, atsisakius susipažinti su Taisyklėmis arba atsisakius pateikti informaciją,
reikalingą asmens tapatybės nustatymo tikslu, CENTRAS pasilieka teisę neleisti naudotis
paslaugomis.
1.4. Klientai, norintys naudotis CENTRO paslaugomis, privalo įsigyti vienkartinę
apsilankymo paslaugą arba terminuotą abonementą.
1.5. CENTRO administracija pasilieka teisę keisti CENTRO darbo laiką, grupinių užsiėmimų
tvarkaraštį, atsižvelgiant į švenčių ir poilsio dienas, ne vėliau kaip prieš tris dienas apie
tai informavus Klientus skelbimų lentoje CENTRO patalpose arba interneto
svetainėje www.sportpalanga.lt , socialiniuose tinkluose.
1.6. CENTRO administracija pasilieka teisę nustatyti vykdomų akcijų galiojimo taisykles ir
sąlygas nepriklausomai nuo šiose Taisyklėse numatytų punktų. Akcijų metu nuolaidos
nesumuojamos. CENTRO neturi įsipareigojimų atlyginti Kliento patirtų nepatogumų dėl
neįsigytų arba įsigytų akcijų ar specialių pasiūlymų sąlygų arba galiojimo pasikeitimo.

1.7. Vienkartinis apsilankymas – tai asmens įgyta teisė vieną kartą apsilankyti bei pasinaudoti
CENTRO paslaugomis, priklausomai nuo įsigytų paslaugų tipo.
1.8. Abonementas – tai CENTRO išduota asmeninė Kliento kortelė, kurios pagalba
darbuotojai identifikuoja Klientą, o Klientas su šia kortele CENTRE įgyja teisę naudotis
atitinkamomis paslaugomis.
2.

CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS, JŲ ĮSIGIJIMO TVARKA IR
NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

2.1. CENTRO teikiamų paslaugų įkainiai, patvirtinti Palangos miesto savivaldybės tarybos
sprendimu, yra skelbiami CENTRO interneto puslapyje www.sportpalanga.lt .
2.2. Vadovaujantis CENTRO paslaugų įkainių 8 punkte išvardintais atvejais, Palangos miesto
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, pensininkams, asmenims,
turintiems negalią, taikoma mokesčio lengvata. Klientai, norintys pasinaudoti suteikiama
nuolaida, privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus (originalą).
2.3. Lengvatos netaikomos 6 mėn. ir 12 mėn. treniruoklių salės abonementams.
2.4. Klientai už CENTRO teikiamas paslaugas gali atsiskaityti grynais pinigais ar banko
kortele.
2.5. PVM sąskaitos-faktūros išrašomos po apmokėjimo tik tą patį kalendorinį mėnesį.
2.6. Abonemento įsigijimo, naudojimo tvarka ir trukmė
2.6.1. Klientui abonementas išduodamas CENTRO kasoje. Abonementas yra vardinis.
2.6.2. Klientams būtina išankstinė registracija. Registracija vykdoma telefonu
+37046051102 arba CENTRO registratūroje. Registracija vykdoma ne ilgesniam
kaip 2 savaičių laikotarpiui.
2.6.3. CENTRAS turi teisę neįleisti neužsiregistravusių pagal vykdomą išankstinę
registraciją. Vėluojantys Klientai, nepriklausomai nuo jų atvykimo laiko, privalo
nustatytu laiku palikti treniruoklių salę.
2.6.4. Kliento identifikavimui išduodama speciali kortelė. Klientas įsipareigoja sumokėti
vienkartinį nustatytą kortelės pagaminimo/išdavimo mokestį 2 eurus.
2.6.5. Praradęs Kliento kortelę, Klientas privalo informuoti CENTRO budėtoją atvykus
gyvai, telefonu ar el. paštu. Už pakartotinį kortelės pagaminimą/išdavimą
CENTRAS taiko nustatytą Kliento kortelės pagaminimo/išdavimo mokestį 2 eur.
2.6.6. Apsilankymo trukmė CENTRE ribojama atsižvelgiant į Paslaugos teikėjo nustatytą
laiką. Su bet kuriuo abonementu apsilankymų skaičius per dieną neribojamas,
išskyrus vienkartinę apsilankymo paslaugą. Klientai, įleidžiami į treniruoklių salę
nustatytos 1,5 val. trukmės intervalais nuo 8.00 val. iki 20.00 val. darbo dienomis,
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9.30 val. iki 20.00 val. Kliento 1 apsilankymo

treniruoklių salėje trukmė yra 1 val. 15 min., 15 min skiriama patalpų
dezinfekavimui, Klientų pasikeitimui.
2.6.7. Įsigijus „15 apsilankymų“ abonementą, Klientas turi teisę naudotis paslaugomis du
mėnesius. Šis abonementas neišnaudojus apsilankymų, bet pasibaigus galiojimo
laikui yra stabdomas automatiškai, jo galiojimas nepratęsiamas. Įsigyjant šį
abonementą Klientas įsipareigoja nurodyti el. pašto adresą ir tel. Nr. kortelės
priskyrimui prie Kliento profilio. Klientas savo nuožiūra gali leisti šia kortele
naudotis ir kitiems asmenims. Klientas yra pilnai atsakingas už bet kokią žalą, kurią
asmuo pats patirtų ar sukeltų kitiems asmenims ar CENTRUI su jo Kliento kortele
patekęs į CENTRĄ ir naudodamasis CENTRO inventoriumi, įranga.
2.6.8. Įsigyjant abonementus „6 mėnesių“ ir „Metinį“ Klientas privalo pateikti savo
nuotrauką, nurodyti el. pašto adresą ir tel. Nr. kortelės priskyrimui prie Kliento
profilio bei naudoti specialią kortelę išimtinai tik savo asmeniniams poreikiams ir
neperduoti jos tretiesiems asmenims. Klientas įsipareigoja jokiu būdu nesudaryti
sąlygų tretiesiems asmenims patekti į CENTRĄ ir/ar naudotis paslaugomis,
pasinaudojant Kliento identifikavimui išduota specialia kortele. Klientui perdavus
kortelę tretiesiems asmenims, nutraukiamas paslaugų teikimas be teisės į pinigų
grąžinimą už neišnaudotas paslaugas. Be to, Klientas yra pilnai atsakingas už bet
kokią žalą, kurią trečiasis asmuo pats patirtų ar sukeltų kitiems asmenims ar
CENTRUI su Kliento kortele patekęs ir naudodamasis CENTRO inventoriumi,
įranga ir privalo atlyginti visus kilusius nuostolius dėl neteisėto trečiojo asmens
patekimo į treniruoklių sales.
2.6.9. Klientas turi teisę savo paskyrą su galiojančiu (ar negaliojančiu) abonementu
perrašyti kitam asmeniui abiem šalims atvykus pas CENTRO budėtoją, kuris atliks
Kliento profilio pakeitimus.
2.6.10. Pinigai už aktyvuotą abonementą negrąžinami.
2.6.11. Abonemento galiojimo laikas Klientui pageidaujant gali būti stabdomas Kliento
atostogų, komandiruočių, ligos ar kt. asmeniniais atvejais, prieš tai informavus
CENTRĄ el. paštu registracija@sportpalanga.lt sekančia tvarka:
2.6.11.1. „15 apsilankymų“ (2 mėnesių laikotarpio) abonementas nestabdomas jokiu
atveju;
2.6.11.2. 6 mėnesių abonementas dėl asmeninių priežasčių gali būti stabdomas ne
ilgiau, kaip 20 dienų, o pateikus ligos faktą įrodantį dokumentą – visą ligos
laikotarpį;

2.6.11.3. 12 mėnesių Abonementas dėl asmeninių priežasčių gali būti stabdomas ne
ilgiau, kaip 30 dienų, o pateikus ligos faktą įrodantį dokumentą – visą ligos
laikotarpį.
2.6.12. Kliento abonemento galiojimo laikas, pasibaigus stabdymo laikotarpiui,
automatiškai tęsiasi toliau.
2.6.13. Klientui stabdant galiojimo laiką reikia užpildyti prašymo formą nurodant priežastį,
o ligos atveju – pateikti ir nedarbingumo pažymėjimo nuorašą ar gydytojo išrašą
(pažymą).
2.6.14. Klientai nuo 12 iki 16 metų amžiaus, įsigiję vienkartinę apsilankymo paslaugą arba
turintys terminuotą abonementą, treniruoklių salėje gali sportuoti tik kartu su
lydinčiu asmeniu ir pateikę vieno iš tėvų (globėjų) rašytinį prašymą (priedas Nr.1)
Tėvai (globėjai) tuo patvirtina, kad nepilnamečio Kliento sveikatos būklė leidžia
jam naudotis CENTRO paslaugomis, nepilnametis Klientas susipažino su
Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio Kliento CENTRUI bei
tretiems asmenims padarytos žalos atlyginimą Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka, atsako už jo tinkamą elgesį CENTRE bei bet kokį jo sveikatos
sutrikimą. Paslaugos mokestis taikomas nepilnamečiams ir juos lydintiems
asmenims.
2.6.15. Nepilnamečių Klientų grupę (1-10 asmenų) nuo 12 iki 16 metų amžiaus turi lydėti
ir prižiūrėti vienas suaugęs lydintis asmuo, grupę (11-20 asmenų) nuo 12 iki 16
metų turi lydėti ir prižiūrėti ne mažiau kaip du suaugusieji asmenys. Paslaugos
mokestis taikomas nepilnamečiams ir juos lydintiems asmenims.
2.6.16. Klientai nuo 16 iki 18 metų amžiaus treniruoklių salėje gali sportuoti be lydinčio
asmens, pateikę vieno iš tėvų (globėjų) rašytinį prašymą (priedas Nr.1), kurį kartu
su tėvais (globėjais) pasirašo ir pats nepilnametis, tuo patvirtindami, kad
nepilnamečio

Kliento

sveikatos

būklė

leidžia

jam

naudotis

CENTRO

paslaugomis, nepilnametis Klientas susipažino su Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat
užtikrina nepilnamečio Kliento CENTRUI bei tretiems asmenims padarytos žalos
atlyginimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, atsako už jo tinkamą
elgesį CENTRE bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą.
2.6.17. Asmenys iki 12 metų amžiaus į treniruoklių salę neįleidžiami.
2.6.18. Vykdant treniruočių procesą, CENTRO ugdytiniai nuo 12 metų amžiaus į
treniruoklių sales įleidžiami nemokamai tik kartu su CENTRO treneriu arba
atsakingu CENTRO darbuotoju. Treneris privalo rezervuoti treniruoklių salę 2.6.2.
punkte nustatyta tvarka.

3.

SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS IR DRAUDIMAI

3.1. Klientai CENTRO patalpose privalo:
3.1.1.

prieš naudojantis treniruoklių salės inventoriumi, susipažinti su CENTRO
patalpose iškabintomis arba ant inventoriaus nurodytomis naudojimosi taisyklėmis,
pasikonsultuoti su treniruoklių salėje esančiu atsakingu darbuotoju dėl naudojimosi
tvarkos;

3.1.2.

naudoti CENTRO inventorių bei įrangą tik pagal tiesioginę jų paskirtį. Esant bet
kokiems klausimams dėl įrangos bei inventoriaus naudojimosi ar paskirties, kreiptis
į CENTRO darbuotojus dėl informacijos suteikimo;

3.1.3.

atlikus pratimus treniruoklius palikti tvarkingus, tinkamus naudoti kitiems
klientams, sporto inventorius/aksesuarai/įranga turi būti grąžinti į jiems skirtas
vietas;

3.1.4. atliekant pratimą su įranga naudoti rankšluostį, taip pat rekomenduojama naudoti ir
sportines pirštines;
3.1.5. atliekant pratimą su įranga prieš ir po, naudoti įrangai skirtą dezinfekcinį skystį kurį
rasite CENTRO patalpose;
3.1.6.

nedelsiant informuoti CENTRO darbuotojus apie pastebėtus įrangos gedimus,
nesinaudoti laikinai sugedusia įranga.

3.1.7. dėvėti tik sportui skirtus drabužius bei avėti sportui tinkamą ir švarią avalynę;
3.1.8. dušų zonose avėti gumines šlepetes;
3.2. Klientams CENTRO patalpose draudžiama:
3.2.1.

naudotis laikinai sugedusiais treniruokliais ar kita treniruoklių salės įranga;

3.2.2. dėvėti treniruoklių salei neskirtą arba nešvarią bei netvarkingą avalynę ir aprangą,
avėti šlepetes, lankytis treniruoklių salėje be avalynės.
3.2.3.

būti neblaiviu ar apsvaigusiu nuo psichiką veikiančių medžiagų;

3.2.4. fotografuoti ar filmuoti be CENTRO administracijos leidimo;
3.2.5. įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti.
3.2.6. trikdyti aplinkinius užsiėmimų metu;
3.2.7. mėtyti įrangą ant grindų;
3.2.8. atlikti asmens higienos procedūras (šalinti plaukus, depiliuotis, skustis barzdą ir
pan.);
3.2.9. patekti su gyvūnais, paspirtukais, dviračiais, riedučiais.
3.2.10. vykdyti bet kokią komercinę veiklą reklamuojant arba siūlant prekes bei paslaugas
CENTRO Klientams be raštiško CENTRO administracijos sutikimo.

3.2.11. vesti individualias, grupines treniruotes, konsultuoti CENTRO Klientus apie
krūvius ar treniruotes, teikti klientams sporto, sveikatingumo ar panašaus pobūdžio
paslaugas,

konsultuoti,

treniruoti

klientus

ar kitaip

trukdyti

CENTRO

darbuotojams, nesudarius atskiros sutarties su CENTRO administracija.

4.

KITOS BENDROS SĄLYGOS

4.1. Asmeninius daiktus Klientai palieka rakinamose spintelėse persirengimo patalpose. CENTRAS
neatsako už Klientų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko
dėl CENTRO kaltės.

4.2. CENTRAS neteikia daiktų saugojimo paslaugų, todėl prašome nepalikti asmeninių daiktų be
priežiūros.

4.3. Asmeninius daiktus klientai palieka CENTRO rūbinėje ir persirengimo spintelėse, kurias, palikę
daiktus klientai privalo užrakinti.

4.4. Klientams rekomenduojama į CENTRĄ nesinešti brangių ir vertingų daiktų.
4.5. Klientas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti CENTRO
darbuotojus.

4.6. Palikti ir rasti Kliento daiktai CENTRE saugomi iki artimiausio sekmadienio.
5.

CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ

5.1. CENTRAS turi teisę:
5.1.1. keisti CENTRO darbo laiką;
5.1.2. atšaukti Kliento rezervaciją ir neteikti paslaugų iki 48 val. dėl gedimų ar kol atliks
profilaktinius darbus, apie tai pranešant kliento kontaktiniu el. paštu ar pateikus
informaciją interneto svetainėje www.sportpalanga.lt.
5.1.3. kilus pagrįstų abejonių dėl Kliento sveikatos būklės, paprašyti Kliento nutraukti
treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti gydytojo pažymą apie savo
sveikatos būklę;
5.1.4. neteikti atitinkamų sporto paslaugų asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie
gali kelti pavojų paties asmens ar kitų Klientų sveikatai ir/ar gyvybei, saugumui
(užkrečiamos ligos, ir kt.);
5.1.5. pareikalauti Klientų, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi CENTRO
teikiamomis paslaugomis bei palikti CENTRO patalpas. Pinigai klientui už šį
apsilankymą negrąžinami;

5.1.6. ypatingais atvejais, Klientams, šiurkščiai pažeidusiems tvarkos taisykles ir
sukėlusiems grėsmę kitiems CENTRO Klientams, apsilankius neblaiviems ar
nepaisantiems atsakingų CENTRO darbuotojų nurodymų, nutraukti kliento
abonemento galiojimą, ir šio Kliento neįleisti į CENTRĄ. Už įsigytas paslaugas
sumokėti pinigai negrąžinami.
5.2. CENTRAS įsipareigoja:
5.2.1. laikantis Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimų bei šių Taisyklių
teikti Klientams paslaugas CENTRE;
5.2.2. teikti paslaugas visą abonemento laikotarpį, išskyrus atvejus, kai CENTRAS yra
uždaromas, dėl priežasčių nesusijusių su Klientu, įskaitant, bet neapsiribojant,
avarijų padarinių šalinimui, planiniam remontui, dėl sanitarinės higienos,
epideminės situacijos ir pan. ir dėl to negalima naudotis paslaugomis;
5.2.3. sustabdyti ir pratęsti kliento kortelės galiojimą tokiam laikotarpiui, kai CENTRAS
buvo uždarytas dėl šių taisyklių 4.3.2 punkte išvardintų priežasčių, išskyrus,
valstybinių švenčių dienas bei CENTRE atliekamus profilaktinio patikrinimo,
gedimų šalinimo darbus iki 48 valandų;
5.2.4. iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas, informuoti Klientus
apie CENTRO darbo laiko pasikeitimus, pakabindamas atitinkamus skelbimus
matomoje vietoje (skelbimų lentoje), bei pateikdamas atitinkamą informaciją
interneto svetainėje www.sportpalanga.lt, socialiniuose tinkluose;
5.2.5. informuoti Klientus apie tvarkaraščių pakeitimus, pakabindamas atitinkamus
skelbimus matomoje vietoje (skelbimų lentoje), bei pateikdamas atitinkamą
informaciją interneto svetainėje www.sportpalanga.lt, socialiniuose tinkluose;
5.3. CENTRO atsakomybė:
5.3.1. CENTRAS suteikia Klientams galimybę naudotis jo teikiamomis paslaugomis,
tačiau nevertina šių paslaugų įtakos konkretaus kliento sveikatai, taip pat
negarantuoja jų teigiamo poveikio.
5.3.2. Prieš pradedant lankytis CENTRO treniruoklių salėse, rekomenduojama
pasitikrinti sveikatos būklę, pasitarti su savo gydytoju ir įsitikinti, ar sveikatos būklė
leidžia naudotis CENTRO paslaugomis. Visa atsakomybė dėl Kliento sveikatos
sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis CENTRE, tenka
Klientui.
5.3.3. CENTRAS neatsako ir neatlygina Klientui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos
turtinės bei neturtinės žalos arba trečiųjų asmenų veiksmų, išskyrus tuos atvejus,
kai žala atsirado dėl CENTRO kaltės.

5.3.4. CENTRAS neturi įsipareigojimų atlyginti Kliento patirtų nepatogumų dėl
apribotos Kliento treniruočių zonos CENTRO organizuojamų seminarų, renginių,
filmavimų, fotosesijų, reklaminių akcijų metu arba dėl CENTRO administracijos
prašymo.
6.

KLIENTO TEISES IR PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ

6.1. Klientas turi teisę:
6.1.1. naudotis CENTRO paslaugomis, įsigijus abonementą, vienkartinio apsilankymo
paslaugas, ar pagal paslaugų teikimo sutartis;
6.1.2. susipažinti su CENTRO patalpose iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos
nurodytomis šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis, o esant bet
kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir/ arba inventoriumi bei kreiptis į
atsakingus CENTRO darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo;
6.2. Klientas įsipareigoja:
6.2.1. lankydamasis CENTRE laikytis šių Taisyklių;
6.2.2. būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų,
kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų);
6.2.3. atsakingai ir rūpestingai naudotis CENTRO teikiamomis paslaugomis, turtu ir
inventoriumi;
6.2.4. CENTRE dėvėti tik toms patalpoms skirtą švarią bei tvarkingą avalynę ir aprangą;
6.2.5. naudotis CENTRO įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jo paskirtį, šios
įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka bei
laikytis atsakingų CENTRO darbuotojų nurodymų ir rekomendacijų naudojantis
CENTRO paslaugomis;
6.2.6. nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ar
inventorių informuoti atsakingus CENTRO darbuotojus, taip pat kreiptis į juos
esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo;
6.2.7. treniruoklių salėje metu naudotą inventorių padėti į jam skirtą vietą. Atlikęs
pratimus palikti treniruoklius tvarkingus ir tinkamus naudoti kitiems Klientams;
6.2.8. imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas CENTRO paslaugomis
nepadarytų žalos sau, kitų Klientų bei darbuotojų sveikatai ir turtui;
6.2.9. netrukdyti kitiems Klientams naudotis CENTRO paslaugomis, o pastebėjus kitų
Klientų netinkamą elgesį arba elgesį keliantį grėsmę kitų Klientų saugumui ar
sveikatai, turi pranešti apie tai atsakingam CENTRO darbuotojui;

6.2.10. nelaimingo atsitikimo atveju, nedelsiant informuoti CENTRO darbuotojus apie
savo ar kitų Klientų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis CENTRO
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;
6.2.11. lankytis tik CENTRO Klientams skirtose patalpose;
6.2.12. CENTRO patalpas palikti ne vėliau kaip iki CENTRO nustatyto apsilankymo laiko
pabaigos.
6.2.13. atlyginti CENTRO patirtus tiesioginius nuostolius, jei abonementą nutraukia
CENTRAS dėl Kliento kaltės.
6.3. Klientų atsakomybė:
6.3.1. Klientas, prieš pasirinkdamas CENTRO 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 CENTRĄ bei naudotis jo teikiamomis
paslaugomis.
6.3.2. Klientai, naudodamiesi CENTRE esančiomis priemonėmis bei paslaugomis,
savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius,
asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui.
6.3.3. Visa atsakomybė dėl Kliento sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų
atsitikimų, atsiradusių lankantis CENTRO, tenka Klientui, išskyrus, atvejus, jeigu
ši žala atsirado dėl CENTRO darbuotojų kaltės.
6.3.4. Klientas privalo atlyginti CENTRUI materialinę žalą, kurią CENTRAS patyrė dėl
Kliento kaltės ar dėl su Klientu atvykusių nepilnamečių asmenų kaltės, pagal
CENTRO pateiktą nuostolių įvertinimo aktą.
6.3.5. CENTRUI padarytą žalą Klientas privalo atlyginti ne vėliau kaip per 3 (tris)
kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą
atsakingam Klientui dienos, išskyrus, atvejus, jeigu CENTRO administracijos
sutikimu su Klientu buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas.
7.

ASMENS DUOMENYS

7.1. Kliento asmens duomenys tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, nustatančių asmens duomenų
tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
7.2. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo
(toliau – ADTAĮ) 31 straipsniu ir Duomenų valdytojų pranešimo apie duomenų tvarkymą
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d.

nutarimu Nr. 262 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 2 d. nutarimo
Nr. 945 redakcija), pranešame, kad tvarkome asmens duomenis automatiniu būdu.
Asmenų ir turto apsaugos tikslu CENTRO patalpose ir teritorijoje vykdomas vaizdo
stebėjimas.
7.3. Fotografinė nuotrauka, gimimo data, el. pašto adresas ir tel. Nr. tvarkomi Kliento
identifikavimo (asmens tapatybės nustatymo) tikslu.
7.4. Kliento asmeniniai ir kontaktiniai duomenys užregistruojami Klientų aptarnavimo
sistemoje. Kliento identifikavimui naudojama paslaugų užsakymo sistema, kuri vykdoma
specialia kortele. Klientas, susipažinęs su šiomis CENTRO Taisyklėmis, pasirašo
specialioje Kliento sutikimo formoje (priedas Nr. 2), išreikšdamas savo sutikimą, jog
asmens duomenys būtų tvarkomi ir saugomi šiose Taisyklėse nurodytu tikslu.
7.5. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami.
8.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. CENTRAS turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šią tvarką, taip
pat asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę kitiems CENTRO Klientams.
8.2. CENTRE nepriimtinas nesąžiningas, vulgarus ir nepagarbus elgesys kitų CENTRO
Klientų arba personalo atžvilgiu.
8.3. CENTRO atsakingi darbuotojai turi teisę pareikalauti Klientų, pažeidusių šias taisykles,
nutraukti naudojimąsi CENTRO paslaugomis.
8.4. Ši tvarka privaloma visiems Klientams, kurie sportuoja CENTRO patalpose, treniruoklių
ir sporto salėse, naudojasi pagalbinėmis patalpomis bei sportiniu inventoriumi.
8.5. CENTRO administracija pasilieka teisę keisti darbo laiką, atsižvelgiant į švenčių ir poilsio
dienas, sporto varžybų ir treniruočių grafikus bei galimus kitus pakeitimus.
8.6. CENTRAS turi teisę keisti arba atnaujinti aukščiau nurodytą informaciją.

Rengė
Rita Augutienė, 54292

Priedas Nr.1

TĖVŲ SUTIKIMO FORMA
Data ...................................
Nepilnamečių klientų tėvai (globėjai), pasirašydami, patvirtina faktą, kad:
˗

nepilnamečio Kliento sveikatos būklė leidžia jam naudotis CENTRO paslaugomis;

˗

nepilnametis Klientas pilnai susipažino su Taisyklėmis ir jų laikysis;

˗

nepilnamečio Kliento CENTRUI bei tretiesiems asmenims padaryta žala bus
atlyginta LR teisės aktų nustatyta tvarka;

˗

atsako už jo elgesį CENTRE bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą;

˗

Tėvų sutikimo forma laikoma galiojančia iki atsakomybę prisiimančių tėvų (globėjų)
abonemento galiojimo pabaigos.

Nepilnamečio Kliento, kuriam leidžiama lankytis CENTRE, Vardas Pavardė, gimimo data

Tėvų kontaktinė informacija:
Vardas Pavardė ......................................................................................................................................
Mob. tel. .................................................................................................................................................
Adresas ...................................................................................................................................................

Su šiomis Taisyklėmis susipažinau ir sutinku:

(Tėvų (globėjų) vardas pavardė, parašas, data)

Su šiomis Taisyklėmis susipažinau ir sutinku:

(nepilnamečio (16-18 metų) vardas pavardė, parašas, data)

Priedas Nr.2

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
2022- ______-________ Sporto g.3, Palanga
1. Sutinku, kad Duomenų valdytojas – Palangos sporto centras, tvarkytų mano asmens
duomenis (vardą, pavardę, fotografinę nuotrauką, gimimo datą, el. pašto adresą ir tel. Nr.) Kliento
identifikavimo (asmens tapatybės nustatymo) tikslu ir Specialiuosius asmens duomenis, susijusius su
asmens sveikata abonementų išdavimo ir naudojimo tvarkos tikslu.
Asmens duomenys bus naudojami ir saugomi automatiniu būdu visą paslaugos teikimo
laikotarpį. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami.
Suprantu, kad turiu teisę atsisakyti nuo tokio duomenų tvarkymo, tokiu atveju prarandu
galimybę įsigyti Kliento kortelę ir abonementą:
□ sutinku

□ nesutinku

2. Susipažinau su Palangos Sporto centro treniruoklių salės lankymo, paslaugų teikimo, abonementų
išdavimo ir naudojimo tvarka.

(vardas, pavardė)

(parašas)

Esu informuotas (-a), kad galiu bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą. Taip pat esu
informuotas (-a), kad vadovaujantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 15,
16, 17, 21 straipsniuose įtvirtintomis asmens duomenų subjekto teisėmis ir nustatyta tvarka turiu teisę:
1) žinoti (būti informuotas) apie mano asmens duomenų tvarkymą; 2) susipažinti su savo asmens
duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 3) reikalauti, sunaikinti mano asmens duomenis arba sustabdyti
mano asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant BDAR ir kitų asmens
duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų; 4) nesutikti, kad būtų tvarkomi mano
asmens duomenys.
Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio
tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, visų pirma naudojant tokius
identifikatorius kaip: vardas, pavardė, naudojant vieną iš jų ar kelis to fizinio asmens fizinės,
fiziologinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. Specialieji asmens duomenys
susiję su asmens sveikata, etnine kilme ir kt.

