SPORTO KLUBO „OKINAVA“ NARIO SUTARTIS
20___m. ___________mėn. ____d. Nr. ____
I. SUTARTIES ŠALYS
Sporto klubas „Okinava“ (į.k. 193179655, registracijos adresas: Sportininkų g. 21-33, Klaipėda) (toliau – Sporto
klubas), ir
fizinis asmuo (toliau – Klubo narys) arba fizinio asmens, kuriam nėra 14 metų, atstovas pagal įstatymą – tėvas/globėjas:
Klubo nario (vaiko) vardas, pavardė:
Klubo nario asmens kodas:
Atstovo pagal įstatymą (tėvo/globėjo)
vardas, pavardė:
Ugdymosi įstaiga (darbovietė):
Gyvenamosios vietos adresas:
Telefonas:
El. paštas:

II. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Sporto klubas veikia vadovaudamasis teisės aktais bei įstatais. Pagrindinis Sporto klubo tikslas – tenkinti vaikučių, vaikų, jaunučių,
jaunimo ir suaugusiųjų sportinius interesus per įvairią sportinę ir švietimo veiklą.
2.2. Ši sutartis nustato elgesio taisykles Sporto klube, priėmimo ir šalinimo iš jos tvarką, Narių, jų tėvų, globėjų teises ir pareigas.
Saugos reikalavimus nustato Sporto klubo prezidento patvirtintos specialiosios Saugos taisyklės.
2.3. Mokyklos bendruomenę sudaro Nariai, Treneriai – sporto mokytojai bei kiti Sporto klubo darbuotojai.

III. SPORTO KLUBO ĮSIPAREIGOJIMAI
3.1. Užtikrinti tinkamas ir saugias sąlygas sportinio ir mokomojo ugdymo procese.
3.2. Leisti Nariui naudotis turimomis sporto bazėmis ir reikalingu sporto inventoriumi.
3.3. Pagal galimybes sudaryti sąlygas dalyvauti Savivaldybės, Respublikos ir tarptautinėse renginiuose (varžybose, turnyruose,
seminaruose, stovyklose ir kt.).
3.4. Gabius Narius pagal Trenerio rekomendacijas ir atsižvelgus į tėvų / globėjų arba kitų teisėtų atstovų sutikimus siųsti į rinktinės
ruošimo mokyklas ar kitus centrus.
3.5. Sudaryti užsiėmimų grafiką ir apie jį tinkamai informuoti Narius ir jų tėvus/globėjus.
3.6. Sporto klubo oficialiame tinklalapyje www.okinava.lt informuoti apie vyksiančius renginius (jų vietas, trukmę, galimas išlaidas).
3.7. Suteikti pagal galimybes pirmąją medicinos pagalbą Nariui ir apie tai nedelsiant informuoti tėvus.

IV. TĖVŲ/ GLOBĖJŲ (KITŲ NARIŲ TEISĖTŲ ATSTOVŲ) ĮSIPAREIGOJIMAI
4.1. Tėvai/Globėjai pasirašo nario sutartį bei sutikimą sudaryti klubo nario sutartį (Priedas nr. 1).
4.2. Atvesti Narį į užsiėmimus tvarkingai apsirengusį, laikantis higienos normų.
4.3. Užtikrinti, kad Narys laiku tikrintųsi sveikatą ir pateiktų medicinines pažymas Sporto klubui. Kasmet iki rugsėjo 15 d. Treneriui
pateikti Nario sveikatos medicininę pažymą (pirmą kartą iš šeimos gydytojo). Veliau pažymos privalo būti teikiamos iš Klaipėdos
Sporto medicinos centro periodiškai kas 4 mėnesius. Nepateikus reikiamų pažymų laiku Sporto klubas neprisiima jokios atsakomybės
dėl Nario sveikatos, gyvybės ar savijautos. Tėvai / globėjai privalo nedelsdami pranešti Sporto klubui apie bet kokius Nario sveikatos
sutrikimus, savijautos pablogėjimą, traumas ir / ar sužeidimus.
4.4. Užtikrinti Nario dalyvavimą renginiuose (varžybose, seminaruose, stovyklose ir kt.) bei padengti jo dalyvavimo (kelionės ir kitas)
išlaidas.
4.5. Tėvai/ globėjai privalo atlyginti bet kokią Nario padarytą žalą Sporto klubui, bendruomenės nariams ir / ar tretiesiems asmenims.
4.6. Tėvai/ globėjai Narį aprūpina sporto apranga (kimono) ir privalomosiomis apsaugos priemonėmis (rankoms, kojoms, kirkšniai ir
kt.).
4.7. Tėvai/globėjai įsipareigoja netrukdyti Nario ir Trenerio bei kitų Narių sportinių ir mokomųjų užsiėmimų bei varžybų metu.
Pastabas, pageidavimus galima pareikšti ne anksčiau kaip 20 min. po / prieš užsiėmimus ar varžybas.
4.8. Bet kuris Narys turi teisę išstoti iš Sporto klubo apie tai ne vėliau kaip prie 30 kalendorinių dienų raštu informuojant Sporto klubo
Prezidentą, įvykdžius visas prievoles Klubui bei visiškai su ja atsiskaičius.
4.9. 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.
4.10. Laikytis viešai skelbiamų Sporto klubo vidaus tvarkos taisyklių skelbiamų interneto tinklapyje www.okinava.lt.
4.11. Raštu pranešti Sporto klubui apie ilgesnį nei 30 dienų treniruočių nelankymą.
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4.12. Raštu pranešti Sporto klubui apie Sutartyje nurodytų kontaktinių duomenų pasikeitimą ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas
nuo jų pasikeitimo.
4.13. Klubo narys (jo teisėtas atstovas, jei Klubo nariui nėra 14 metų) pareiškia sutinkantis, kad Paslaugos teikimo metu būtų vykdomas
Klubo nario fotografavimas ir (arba) filmavimas, o padarytos nuotraukos bei filmuota medžiaga yra Sporto klubo nuosavybė ir gali būti
naudojama Sporto klubo savireklamos tikslams be atskiro Klubo nario (jo atstovo) sutikimo:
sutinku

nesutinku

4.14. Klubo narys (jo teisėtas atstovas, jei Klubo nariui nėra 14 metų) pareiškia sutinkantis gauti Sporto klubo naujienas ir kitą
informaciją el.paštu ir kitomis skaitmeninėmis ryšio priemonėmis, susijusią su Sporto klubo veikla:
sutinku

nesutinku

4.15. Klubo narys (jo teisėtas atstovas) sutinka, kad Klubo narys dalyvautų Sporto klubo vienos dienos renginiuose (išvykose,
varžybose, Sporto klubo šventėse ir kt.) Lietuvoje, lydimas Sporto klubo trenerių ir administracijos darbuotojų ar kitų pilnamečių Sporto
klubų atstovų. Apie numatomą renginį Sporto klubas iš anksto informuoja Klubo narį (jo teisėtą atstovą) sutartyje nurodytu el.paštu,
telefono nr. arba sporto klubo tinklapyje www.okinava.lt.
sutinku

nesutinku

_____________________________________
(Klubo nario arba tėvo/globėjo vardas, pavardė)

____________
(parašas)

4.16. Klubo narys (jo teisėtas atstovas) turi teisę atšaukti šioje sutartyje savo pateiktus sutikimus, informuodamas Sporto klubą raštu.

V. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
5.1. Klubo narys (jo teisėtas atstovas) pripažįsta, kad jam yra žinoma, jog Sporto klubas šios Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais
tvarkys Klubo nario asmens duomenis: vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, mokymosi įstagą, gimimo datą, kontaktinį telefoną
ir elektroninį paštą ir kitus asmens duomenis, gautus šios Sutarties sudarymo metu ir dalyvaujant Sporto klubo veikloje.
5.2. Klubo narys (jo teisėtas atstovas) sutinka, kad Sporto klubas naudotų Klubo nario pateiktus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros
tikslais, t.y. kreiptųsi tiesiogiai į Klubo narį ir (arba) telefonu bei elektroniniu paštu su tikslu teikti Klubo nariui reklaminę medžiagą
apie Sporto klubo teikiamas paslaugas, naujienas ir priminimus apie Sporto klubo vykdomus ar vyksiančius renginius ir (arba) kvietimus
į juos registruotis, sužinoti mano nuomonę apie Sporto klubo teikiamų paslaugų kokybę. Klubo narys yra informuotas ir supranta, kad
turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, raštu pateikdamas jį Sporto
klubui.
5.3. Klubo narys (jo teisėtas atstovas) yra informuotas ir supranta, kad: turi teisę susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis ir
žinoti kaip jie tvarkomi, žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius,
netikslius savo asmens duomenis, nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, įskaitant asmens duomenų tvarkymą tiesioginės
rinkodaros tikslu, reikalauti, kad Sporto klubas suanikintų Klubo nario pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų
tvarkymo veiksmus.
5.4. Klubo narys (jo teisėtas atstovas) yra informuotas, jog Klubo nario asmens duomenys rinkodaros tikslu bus naudojami tol, kol
galios ši Sutartis arba iki kol Klubo narys atšauks savo sutikimą.
5.5. Pasirašydamas šią Sutartį Klubo narys (jo teisėtas atstovas) sutinka, kad jo foto bei video medžiaga, padaryta Sporto klubo
treniruočių ir renginių metu, būtų naudojama Sporto klubo rinkodaros tikslais (interneto puslapyje www.okinava.lt, Facebook/
Instagram paskyroje, ant skrajučių ir pan.). Taip pat, Klubo narys patvirtina, kad už jo foto bei video medžiagos naudojimą aukščiau
nurodytais tikslais joks atlyginimas nebus mokamas.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6.1. Visi nesutarimai tarp šalių sprendžiami geranoriškai šalių susitarimu, o taip neišsprendus – Lietuvos Respublikos teismuose pagal
VYKDYTOJO buveinės vietą.
6.2. Sudaryta Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki vienos iš šalių prašymo nutraukti Sutartį.
6.3. Sutarties priedai, pasirašyti abiejų šios Sutarties Šalių, laikomi neatskiriama šios Sutarties dalimi ir turinčiais tokią pačią teisinę
galią kaip ir ši Sutartis.

SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI:
Sporto klubo „Okinava“ vardu:

Klubo narys:

Prezidentė Diana Mačiūtė

___________________________________
Klubo nario arbo tėvo/globėjo vardas, pavardė

____________________

________________

(parašas)

(parašas)
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Priedas nr. 1 prie sporto klubo „Okinava“ nario sutarties

TĖVO/GLOBĖJO SUTIKIMAS SUDARYTI SUTARTĮ
_______-____-____
Klaipėda

Vadovaujantis sporto klubo „Okinava“ taisyklėmis, Aš, _____________________________
(tėvo/globėjo vardas, pavardė), neprieštarauju, kad mano sūnus, duktė, globotinis (nereikalingus išbraukti)
_____________________________________ (sūnaus, dukters, globotinio vardas, pavardė), sudarytų nario
sutartį su sporto klubu „Okinava“.
Sutinku, kad mano sūnus, duktė, globotinis (nereikalingus išbraukti) lankytų klubo užsiėmimus ir
užsiimtų ekstremalaus tipo rytų kovomis. Atsižvelgdamas (-a) į šio stiliaus kovų specifiką (treniruočių metu yra
kovojama pilno kontakto stiliumi), suvokiu traumų galimybę.
Su sporto klubo „Okinava“ taisyklėmis ir saugos taisyklėmis (surašyti žemiau) susipažinau. Suprantu
minėtų taisyklių esmę ir išaiškinau juos savo sūnui/dukrai/globotiniui (nereikalingus išbraukti).
Pažymiu, kad sūnus/duktė/globotinis (nereikalingus išbraukti) neturi jokių žinomų gydytojų nustatytų
sveikatos sutrikimų, dėl kurių jam (jai) yra apribotas fizinis aktyvumas. Tokiems sutrikimams atsiradus arba juos
nustačius pasižadu nedelsiant apriboti sūnaus, duktės, globotinio (nereikalingus išbraukti) dalyvavimą klubo
užsiėmimuose.

_________________________

__________________________________

(parašas)

(tėvo/globėjo vardas, pavardė)
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