
                                                          TVIRTINU:  

                        ___________________ 
                                                                                                  Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“ 

                                                                                         Direktorius Paulius Viktoravičius 

                                                                                     2018-10-12, įsak. Nr. BV - 244                                                                                           

                                                                                             

                                                   

ŠIAULIŲ PLAUKIMO CENTRO „DELFINAS“ 

 LANKYTOJŲ IR SPORTININKŲ BENDROSIOS TVARKOS  

TAISYKLĖS 

 

• Naudotis Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“ (toliau Centras) paslaugomis sportininkai ir 

lankytojai gali tik sumokėję nustatytą mokestį (Centro nario mokestį arba paslaugos teikimo 

mokestį). 

• Centro sportininkams ir lankytojams sumokėjusiems už paslaugą, pinigai nėra grąžinami, 

išskyrus atvejus, kai sportininkai ar lankytojai dėl Centro kaltės negalėjo naudotis 

paslaugomis. 

• Jeigu dėl Centro darbo laiko pakeitimo sportininkai ar lankytojai netenka galimybės 

pasinaudoti apmokėta paslauga, Centras privalo kompensuoti paslaugą perkeliant į kitą laiką.  

• Centro sportininkai prieš pradedant sportuoti privalo sporto medicinos įstaigoje arba pas 

šeimos gydytoją pasitikrinti sveikatą. 

• Už Centro sportininkų sveikatos reguliarų tikrinimąsi atsako Šiaulių plaukimo centro 

bendrosios praktikos slaugytoja. 

• Už Centro sportininkų sveikatą atsako grupės treneris. 

• Į persirengimo patalpas draudžiama eiti su lauko avalyne.  

• Prieš lipant į baseiną, būtina nusiprausti po dušu.  

• Pasikaitinus saunoje, prieš lipant į baseiną, privalu nusiprausti po dušu.  

• Jeigu Centro darbuotojams kyla įtarimų, kad lankytojas turi sveikatos problemų (pvz. odos, 

nagų grybelis), lankytojo gali būti paprašyta iš gydytojo pateikti sveikatos pažymą. Jeigu kitą 

kartą atėjus pažyma nėra pateikiama, administracija turi teisę lankytojo neįleisti į baseiną.  

• Centras neteikia daiktų saugojimo paslaugų, tik sudaro lankytojams ir sportininkams 

galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose.  

• Asmeninius daiktus lankytojai ir sportininkai palieka Centro persirengimo spintelėse, kurias, 

palikę daiktus, lankytojai privalo užrakinti.  

• Lankytojams ir sportininkams rekomenduojama į Centrą nesinešti brangių ir vertingų daiktų.  

• Lankytojams ar sportininkams apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant 

informuoti Centro budinčią administratorę.  

• Centras neatsako už lankytojų ir sportininkų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, 

išskyrus, jeigu tai įvyko dėl Centro kaltės.  

• Lankytojų ir sportininkų Centre palikti daiktai saugomi iki 30 dienų. 

• Lankytojai ir sportininkai privalo saugoti raktus nuo persirengimo spintelių, taip pat kitus 

Centro pateiktus daiktus, kuriuos privalo grąžinti išeidami iš Centro.  



• Atlyginti Centrui materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl 

lankytojo ar sportininko kaltės ar su juo atvykusių nepilnamečių kaltės. Lankytojai ar 

sportininkai privalo atlyginti Centrui padarytą žalą ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines 

dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam lankytojui ar 

sportininkui pateikimo dienos, išskyrus atvejus jeigu Centro administracijos sutikimu su 

lankytoju ar sportininku buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas. 

• Lankytojai ir sportininkai privalo atsakingai ir rūpestingai naudotis Centro teikiamomis 

paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodami Centro 

paslaugomis nepadarytų žalos sau, kitų Centro lankytojų bei darbuotojų sveikatai ir turtui. 

• Lankytojams ir sportininkams Centre ar Centro teritorijoje griežtai draudžiama rūkyti ar 

vartoti psichiką veikiančias medžiagas (narkotikus, vaistus, kitas svaigiąsias ar toksines 

medžiagas). Centras turi teisę, nesilaikančio šio reikalavimo lankytojo ar sportininko neįleisti 

į Centrą. 

• Lankytojai ir sportininkai apie savo ar kitų lankytojų sveikatos pablogėjimą ar traumą patirtą 

naudojantis Centro paslaugomis, turi nedelsiant informuoti Centro darbuotojus. 

• Fotografuoti ir filmuoti tik turint Centro administracijos leidimą; 

• Laikytis Centro atsakingų darbuotojų nurodymų ir rekomendacijų dėl Centro įrangos ir 

inventoriaus eksploatavimo ir naudojimosi Centro paslaugomis, asmeninio pobūdžio 

treniruočių. 

• Gaiviuosius gėrimus ir vandenį įsinešti tik nedūžtančiuose induose. ` 

• Draudžiama įsinešti, vartoti maisto produktus ir alkoholinius gėrimus. 

• Netrukdyti kitiems lankytojams naudotis Centro teikiamomis paslaugomis. 

• Nepilnamečiai iki 16 m. be suaugusiųjų priežiūros į baseiną neįleidžiami. 

• Centras turi teisę atsisakyti teikti paslaugas lankytojams ir sportininkams atsisakiusiems 

susipažinti su šiomis Taisyklėmis, jų nesilaikant bei jas pažeidžiant, taip pat kitiems 

nepageidaujamiems asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę kitiems Centro lankytojų 

interesantams ir/ar nesuderinamas su šiomis Taisyklėmis. Centro atsakingi darbuotojai turi 

teisę pareikalauti lankytojų ar sportininkų, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi 

Centro teikiamomis paslaugomis bei palikti patalpas. Pinigai lankytojui ar sportininkui už šį 

apsilankymą negrąžinami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠIAULIŲ PLAUKIMO MOKYKLOS „DELFINAS“ 

 LANKYTOJŲ IR SPORTININKŲ BENDROSIOS TVARKOS  

TAISYKLĖS 

 


