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ŠIAULIŲ SPORTO CENTRO ,,DUBYSA“
SUAUGUSIŲJŲ ASMENŲ SPORTINIO UGDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO
SUTARTIS
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Registracijos Nr.: SCD Šiauliai

Šiaulių sporto centras „Dubysa“ (toliau – Sporto centras), kodas 145914542, Gumbinės g.18A, Šiauliai, atstovaujamas
direktoriaus Aivaro Strockio (viena šalis) ir asmuo (virš 18 metų) (vardas, pavardė)
(gyvenamosios vietos adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas)

toliau - Paslaugos gavėjas ir
(sporto šaka, trenerio vardas, pavardė)

sudaro šią sutartį:
I. SUTARTIES OBJEKTAS
1. Ši sutartis nustato asmenų virš 18 metų priėmimą į sporto centrą „Dubysa“, vykdantį sportinio ugdymo pradinio rengimo,
meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo, didelio meistriškumo programas pagal plėtojamas mažųjų dviračių kroso (BMX), bokso,
fechtavimo, rankinio, stalo teniso, šachmatų, šaškių, šaudymo ir tinklinio (salės ir paplūdimio) sporto šakų profilius.
II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2. Sporto centras įsipareigoja:
2.1. užtikrinti suaugusių sportinio ugdymo paslaugų teikimą Paslaugos gavėjui pagal pasirinktą plėtojamą sporto profilį ir sporto krypties
sportinio ugdymo programą. Tuo atveju, jei Paslaugos gavėjas lanko ne visus pagal šios veiklos programą priklausančias pratybas,
Sporto centras neatsako už tai, kad nebus perteikta visa sportinio ugdymo programa;
2.2. taikyti Paslaugos gavėjui pateikus reikiamus dokumentus, lengvatas už teikiamas sportinio ugdymo paslaugas Šiaulių
miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą aprašą;
2.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos Įstatymu, asmens duomenis saugoti ne ilgiau, negu to
reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Pasibaigus ar nutraukus sutartį asmens duomenis sunaikinti;
2.4. organizuoti ugdymo procesą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais, kurie reglamentuoja Sporto centro
veiklą;
2.5. vykdyti suaugusiųjų sportininkų optimalų bendrąjį ir specialųjį fizinį rengimą pasirinktos sporto šakos, sukurti palankų psichologinį
klimatą ir erdvę;
2.6. sudaryti sąlygas Paslaugos gavėjui naudotis turimomis sporto bazėmis ir reikalingu sporto inventoriumi;
2.7. užtikrinti, kad Paslaugos gavėjas būtų ugdomas saugioje ir sveikoje aplinkoje;
2.8. sudaryti sąlygas Paslaugos gavėjui dalyvauti miesto, šalies bei tarptautinėse varžybose, turnyruose ir sporto renginiuose;
2.9. Paslaugos gavėjo prašymu išduoti pažymą apie ugdymo rezultatus;
2.10. ugdyti dorovines, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas;
2.11. . Jei sportininkas (Paslaugos gavėjas) visą einamąjį mėnesį ar nepertraukiamai 4 savaites nelankė Sporto centro dėl ligos ir
pateikė gydytojo pažymos kopiją, ar tėvų prašymą treneriui ar el. paštu apskaita@dubysa.com , atlyginimas už Sporto centre teikiamas
sportinio ugdymo paslaugas nemokamas.
Jei atlyginimas buvo sumokėtas iš anksto už pusmetį arba už ketvirtį ir sportininkas nelankė dėl ligos Sporto centro 1 mėnesį, tėvams
(globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą raštu (el. paštu apskaita@dubysa.com) iki einamojo mėnesio paskutinės dienos,
atlyginimas įskaitomas už kitą mėnesį arba grąžinamas, jeigu sportininkas ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 5 dienos išbraukiamas iš
Sporto centro sąrašų.
2.12. sudaryti sąlygas dalyvauti Sporto centro savivaldos veikloje, suteikti galimybes teikti pasiūlymus dėl veiklos bei ugdymo proceso
tobulinimo;
2.13. Lietuvos Respublikos įstatymais ir steigėjo (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos) nustatyta tvarka išduoti asmenims (virš 18 metų)
su sportinio ugdymo procesu susijusius dokumentus (pažymas, pažymėjimus);
2.14. informuoti Paslaugos gavėją apie pasikeitusį atlyginimą už teikiamas sportinio ugdymo paslaugas.

3. Paslaugos gavėjas įsipareigoja:
3.1.norintys ugdytis Sporto centre, pateikti :
3.1.1. prašymą;
3.1.2. Sporto centro sportinio ugdymo paslaugų teikimo sutartį;
3.1.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3.1.4. sporto medicinos centro arba sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, leidžiančią lankyti pratybas;
3.2. bendradarbiauti su Sporto centro treneriais bei administracija, sprendžiant sutartyje numatytų sportinio ugdymo paslaugų
klausimus;
3.3. užtikrinti savo reguliarų sportinio ugdymo pratybų lankymą (pagal ugdymo programos vadovo sudarytą ir Sporto centro
administracijos patvirtintą tvarkaraštį) dalyvavimą miesto, respublikos renginiuose;
3.4. užtikrinti, kad atvykęs į Sporto centrą, sportinio ugdymo pratybas (pagal pasirinktą sporto šaką) treneriui pateiktų Šiaulių
miesto savivaldybės suaugusio sportininko kortelę (EP)
3.5. atlyginimas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis ( 10 eurų) už sportinio ugdymo įstaigoje
(Sporto centre) teikiamas mokamas paslaugas (sportinį ugdymą), gali būti mokamas kiekvieną mėnesį, kartą už ketvirtį
(3 mėn.) arba už pusmetį (6 mėn.) ir turi būti sumokėtas iki einamo mėnesio paskutinės darbo dienos pervedant į sąskaitą.
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3.6. pagal galimybę apsirūpinti individualiomis priemonėmis, pagal galimybes prisidėti prie kolektyvo sportinės, projektinės veiklos
organizavimo ir su šia veikla susijusių finansinių išlaidų;
3.7. laikytis Sporto centro vidaus darbo tvarkos taisyklių, pagarbiai elgiasi su bendruomenės nariais;
3.8. laikytis šioje Sutartyje numatytų sąlygų, kitų Sporto centro vidaus tvarkos bei teisės aktų;
3.9. rūpintis, kad Paslaugos gavėjas laiku pasitikrintų sveikatą Šiaulių sporto medicinos centre. Nepateikus reikiamų pažymų
laiku, treneris turi teisę nepriimti asmens į pratybas, vežtis į varžybas, sporto renginius;
3.8. atlyginti padarytą žalą Sporto centrui Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka;
3.9. aktyviai dalyvauti renginiuose (susirinkimuose, šventėse), Sporto centro savivaldoje.
4. Mokslo metų bėgyje Sporto centras turi teisę keisti teikiamų paslaugų atlyginimus, steigėjo (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos)
nustatyta tvarka, apie tai informavus Paslaugos gavėją sutartyje nurodytais kontaktais. Išaugus paslaugų atlyginimui, Paslaugos gavėjui
raštu nepareiškus noro nutraukti sutartį, laikoma, kad su sutarties pakeitimu sutinkama.
5. Paslaugos gavėjas, norėdamas išeiti arba pereiti į kitą sportinio ugdymo įstaigą, sporto klubą nepasibaigus sutarčiai,
privalo prieš 14 darbo dienų raštu informuoti Sporto centro administraciją ir trenerį.
III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
6. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Asmuo (virš 18 metų) lanko Sporto centrą ir baigs sportinio ugdymo
programas.
7. Sutartis gali būti pakeista arba nutraukta atskirų šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.
8. Visais kitais sutartyje nenumatytais klausimais abi šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais.
10. Sutarties nutraukimas nepanaikina Paslaugos gavėjo pareigos sumokėti mokestį už suteiktas paslaugas.
IV. GINČŲ SPRENDIMAS
11. Ginčytini sportinio ugdymo proceso organizavimo, įstaigos veiklos, sutarties pažeidimo klausimai sprendžiami derybų būdu Sporto
centro taryboje, atskirais atvejais – dalyvaujant Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento
sporto skyriaus atstovui arba apskundžiant Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Nepavykus
ginčų išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
12. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai).
V. SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI:
Sportinio ugdymo teikėjas
Šiaulių sporto centro „Dubysa“ direktorius
(parašas)

A.V.

Paslaugos gavėjas
Asmuo (virš 18 metų)
(asmens virš 18 metų parašas)

Aivaras Strockis
(vardas pavardė)

