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SPORTININKŲ PRIĖMIMO Į PLAUKIMO CENTRĄ „DELFINAS“ SUTARTIS 

 

20__  m. _____________ mėn. ___ d.  Nr. _____ 

Šiauliai 
 

Šiaulių plaukimo centras „Delfinas“ (toliau - Plaukimo centras), kodas 145914357, buveinės adresas: 

Ežero g. 11a, LT-77147 Šiauliai, atstovaujamas direktoriaus Pauliaus Viktoravičiaus, viena šalis ir tėvai 
(globėjai, rūpintojai) - (toliau – Atstovas), 

_________________________________________________________________________________________  
(vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė) 

 

_________________________________________________________________________________________,  
(telefono numeris, el. paštas) 

 

atstovaujantis  _____________________________________________________________________________  
                                    (nepilnamečio asmens vardas, pavardė, gimimo data)  

interesus (toliau – Paslaugos gavėjas), kita šalis, sudaro šią sutartį: 
 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 
 

1. Ši sutartis nustato vaikų priėmimą į plaukimo centrą „Delfinas“, vykdančio sportinio ugdymo pradinio 

rengimo, meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo, didelio sportinio meistriškumo ir neformaliojo 
ugdymo programas (toliau – sportinio ugdymo programos) pagal plėtojamas plaukimo ir dailiojo plaukimo 

sporto šakų profilius.  
 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

2. Plaukimo centras įsipareigoja: 
2.1. Užtikrinti kokybišką sportinio ugdymo paslaugų teikimą, pagal pasirinktą plėtojamą sporto profilį. 

2.2. Paslaugos gavėjui pateikus reikiamus dokumentus, taikyti lengvatas už teikiamas sportinio ugdymo 

paslaugas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir Plaukimo centro nustatyta tvarka; 
2.3. Tvarkant asmens duomenis vadovautis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatymu, bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, kuris taikomas nuo 2018 m. gegužės 25 d.; 

2.4. Ugdymo procesą organizuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, kurie 

reglamentuoja Plaukimo centro veiklą; 
 2.5. Sudaryti sąlygas Paslaugos gavėjui naudotis turimomis sporto bazėmis ir reikalingu sporto 

inventoriumi; 

2.6. Pagal finansines galimybes sudaryti sąlygas Paslaugos gavėjui dalyvauti varžybose, miesto ir šalies 
renginiuose bei atstovo prašymu teikti informaciją apie ugdymo(si) rezultatus; 

2.7. Plaukimo centras turi teisę keisti teikiamų paslaugų įkainius, apie tai iš anksto informavus Atstovą, 

sutartyje nurodytais kontaktais. Išaugus paslaugų įkainiams, Atstovui raštu nepareiškus noro nutraukti sutartį, 

laikoma, kad su sutarties pakeitimu sutinkama; 
2.8. Mokestis už teikiamas paslaugas nemokamas: 

2.8.1. Vasaros atostogų metu (liepos ir rugpjūčio mėn.); 

2.8.2.  Jei sportininkas visą einamąjį mėnesį ar nepertraukiamai 4 savaites nelankė Plaukimo centro dėl ligos 
ir pateikė gydytojo pažymą ar jos kopiją, ar tėvų prašymą. 

 

 3. Paslaugos gavėjas įsipareigoja: 
3.1. Reguliariai ir punktualiai lankyti treniruotes pagal sudarytą tvarkaraštį, dalyvauti miesto, šalies ir 

tarptautiniuose sporto renginiuose; 

3.2. Laikytis  Plaukimo centro vidaus tvarkos taisyklių, pagarbiai elgtis su kitais bendruomenės nariais – 

komandos draugais, treneriais, administracijos darbuotojais, aptarnaujančiu personalu; 
3.3. Sporto bazėse, išvykų į varžybas metu nevartoti, neplatinti ir nesinešioti narkotinių, psichotropinių 

medžiagų, alkoholio  ir tabako gaminių; 

3.4. Atvykus į treniruotę turėti elektroninio mokinio pažymėjimą arba vaiko kortelę ir su ja kiekvieną kartą 
atsižymėti praėjimo turniketuose. Neturint pažymėjimo treneris turi teisę vaikui neleisti dalyvauti treniruotėje; 

3.5. Saugoti ir tausoti Plaukimo centro turtą, įrangą bei inventorių; 

       3.6. Reguliariai tikrintis sveikatą sporto medicinos centre bei pateikti informaciją apie sveikatos pažymos 
galiojimo laikotarpį (vaikams nedalyvaujantiems varžybose pateikti galiojančią pirminės sveikatos priežiūros 

įstaigos pažymą); 
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4. Atstovas įsipareigoja: 

4.1. Užtikrinti Paslaugos gavėjo dalyvavimą sportinio ugdymo procese, bendradarbiauti su grupės treneriu 
bei administracija, sprendžiant sutartyje numatytų paslaugų klausimus; 

4.2. Aprūpinti Paslaugos gavėją individualiu inventoriumi, pagal galimybes prisidėti prie kolektyvo 

sportinės, projektinės veiklos organizavimo ir su šia veikla susijusių finansinių išlaidų; 
4.3. Vykstant į Plaukimo centro organizuojamas stovyklas, varžybas ar kitus renginius iš dalies padengti 

savo dalyvavimo išlaidas. Nesutikus padengti stovyklų, sporto varžybų ar kitų išlaidų paslaugos teikėjas turi 

teisę sportininko nevežti į planuojamą renginį; 
4.4. Nuolat rūpintis, kad Paslaugos gavėjas laiku pasitikrintų sveikatą Šiaulių sporto medicinos centre bei 

pateikti informaciją (pažymą) apie sveikatos pažymos galiojimo laikotarpį. Nepateikus informacijos apie 

Paslaugos gavėjo sveikatos patikrinimą, treneris turi teisę nepriimti Paslaugos gavėjo į treniruotes, vežti į 

varžybas; 
4.5. Laiku sumokėti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestį už suteiktas sportinio 

ugdymo paslaugas. Mokestis mokamas už einamąjį mėnesį iki kito mėnesio 15 dienos. 

4.6. Atvykus į Plaukimo centrą pateikti nustatytos formos prašymą dėl Paslaugos gavėjo išbraukimo iš 
Plaukimo centro sąrašų ir Sutarties nutraukimo; 

4.7. Laiku nepateikus informacijos apie Sutarties nutraukimą ar ją Pateikus pavėluotai, mokestis už 

sportinio ugdymo paslaugas bus skaičiuojamas iki prašymo pateikimo dienos; 
4.8. Sutarties nutraukimas nepanaikina Paslaugos gavėjo ir/ar Atstovo pareigos sumokėti susidariusio 

įsiskolinimo už suteiktas sportinio ugdymo paslaugas; 

4.9. Paslaugos gavėjui susirgus per 2 darbo dienas el. paštu delfinas@splius.lt informuoti Plaukimo centrą 

apie Paslaugos gavėjo ligos pradžią, o jai pasibaigus per 5 darbo dienas pateikti nustatytos formos prašymą arba 
gydytojo išduotą pažymą dėl Paslaugos gavėjo nedalyvavimo treniruotėse ne mažiau kaip už 4 nepertraukiamas 

savaites nuo ligos pradžios; 

4.10. Laiku neinformavus apie Paslaugos gavėjo ligos pradžią ir nepateikus prašymo ar gydytojo pažymos 
apie ligos trukmę, nepanaikina Paslaugos gavėjo ir/ar Atstovo pareigos sumokėti mokesčio už sportinio ugdymo 

paslaugas; 

4.11. Atlyginti Paslaugos gavėjo padarytą žalą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka; 

4.12. Laikytis šioje Sutartyje numatytų sąlygų ir kitų Plaukimo centro vidaus tvarkos bei teisės aktų; 
 

 

III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 
 

5. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Paslaugos gavėjas lanko sportinio ugdymo 

įstaigą ir baigs sportinio ugdymo programas arba vienos iš šalių iniciatyva. 

6. Sutartis gali būti pakeista arba nutraukta atskirų šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis. 
7. Plaukimo centras turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl joje numatytų Paslaugos gavėjo ar jo 

Atstovų įsipareigojimų nevykdymo. 

       8. Laiku nesumokėjus mokesčio už suteiktas paslaugas ir per 10 dienų  nepranešus apie ketinimus toliau 
lankyti treniruotes, paslaugos gavėjas išbraukiamas iš grupės sąrašų ir nutraukiama sutartis. 

9. Sutartis gali būti nutraukta jei Paslaugos gavėjas be pateisinamos priežasties nelanko treniruočių arba 

nevykdo kontrolinių normatyvų. 

10. Visais kitais sutartyje nenumatytais klausimais abi šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais.  
 

IV. GINČŲ SPRENDIMAS 
 

 10. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus ginčų išspręsti derybomis, jie 

sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 11. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai).  
 

V.  SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI: 

 

 Šiaulių plaukimo centras „Delfinas“  Paslaugos gavėją atstovaujantis asmuo 

 Įm. kodas 145914357   

 Adresas: Ežero g. 11a, Šiauliai 

Direktorius Paulius Viktoravičius 
 

 

    

 (parašas)               (parašas, v. pavardė) 

 A.V.   

 

mailto:delfinas@splius.lt

	20__  m. _____________ mėn. ___ d.  Nr. _____
	Šiauliai
	II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

