_______________________________________________________________
(Vieno iš tėvų/globotinio vardas, pavardė)
_______________________________________________________________
(adresas, telefono Nr., el. paštas)

Sporto klubo „Okinava“
Prezidentei Dianai Mačiūtei

PRAŠYMAS
DĖL NEPILNAMEČIO PRIĖMIMO Į SPORTO KLUBO „OKINAVA“ NARIUS
______-___-___
Klaipėda

Vadovaujantis sporto klubo „Okinava“ taisyklėmis (PRIEDAS Nr.1) prašau priimti mano
sūnų/dukrą/globotinį
__________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, asmens kodas)

į sporto klubo „Okinava“ narius.
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)

__________________________________
(Vieno iš tėvų/globotinių vardas, pavardė)

PRAŠYMO PRIEDAS Nr. 1
SPORTO KLUBO OKINAVA TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

2.

3.

Sporto klubas „Okinava“, į. k. 193179655, registracijos adresas: Sportininkų g. 21-33, Klaipėda, (toliau – 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.
Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) 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.
Mokyklos bendruomenę sudaro Nariai, Treneriai – sporto mokytojai bei kiti Sporto klubo darbuotojai.

II. SPORTO KLUBO ĮSIPAREIGOJIMAI
Užtikrinti tinkamas ir saugias sąlygas sportinio ir mokomojo ugdymo procese.
Leisti Nariui naudotis turimomis sporto bazėmis ir reikalingu sporto inventoriumi.
Pagal galimybes sudaryti sąlygas dalyvauti Savivaldybės, Respublikos ir tarptautinėse renginiuose (varžybose,
turnyruose, seminaruose, stovyklose ir kt.).
7. Gabius Narius pagal Trenerio rekomendacijas ir atsižvelgus į tėvų / globėjų arba kitų teisėtų atstovų sutikimus
siųsti į rinktinės ruošimo mokyklas ar kitus centrus.
8. Sudaryti užsiėmimų grafiką ir apie jį tinkamai informuoti Narius ir jų tėvus/globėjus.
9. Sporto klubo oficialiame tinklalapyje www.okinava.lt informuoti apie vyksiančius renginius (jų vietas, trukmę,
galimas išlaidas).
10. Suteikti pagal galimybes pirmąją medicinos pagalbą Nariui ir apie tai nedelsiant informuoti tėvus.
4.
5.
6.

III. TĖVŲ/ GLOBĖJŲ (KITŲ NARIŲ TEISĖTŲ ATSTOVŲ) ĮSIPAREIGOJIMAI
11. Atvesti Narį į užsiėmimus tvarkingai apsirengusį, laikantis higienos normų.
12. 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.
13. Užtikrinti Nario dalyvavimą renginiuose (varžybose, seminaruose, stovyklose ir kt.) bei padengti jo dalyvavimo
(kelionės ir kitas) išlaidas.
14. Tėvai/ globėjai privalo atlyginti bet kokią Nario padarytą žalą Sporto klubui, bendruomenės nariams ir / ar
tretiesiems asmenims.
15. Tėvai/ globėjai Narį aprūpina sporto apranga (kimono) ir privalomosiomis apsaugos priemonėmis (rankoms,
kojoms, kirkšniai ir kt.).
16. 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.
17. 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.
IV. NARIO MOKESTIS, LANKOMUMO TVARKA BEI KONTROLĖ
18. Nario mokestis už einamąjį mėnesį mokamas grupės Mokytojui iki einamojo mėnesio 10 dienos.
19. Sumokėjus nario mokestį ir pasirašius apskaitos žiniaraštyje (už vaikus iki 14 metų pasirašo vienas iš tėvelių arba
globėjų), nariui suteikiama teisė lankyti užsiėmimus iki kito mėnesio 10 dienos.
20. Jei klubo narys dėl sveikatos ar asmeninių priežasčių negali atvykti į užsiėmimus jam skirtu laiku, jis gali
išnaudoti savo užsiėmimų limitą mėnesio eigoje kitoje grupėje jam patogiu laiku. (treniruočių grafikas
skelbiamas www.okinava.lt ).
21. Neišnaudoti užsiėmimai į kitą mėnesį nenukeliami ir mokestis už juos negrąžinamas.
22. Jeigu narys sirgo ir turi tai patvirtinančią pažymą (ne mažiau nei 2 savaitės), nario mokestis už neišnaudotus
užsiėmimus perkeliamas į kitą mėnesį.
23. Privaloma nario apranga užsiėmimų metu - Karate kimono (balta apranga)
24. Privalomas nario apsaugos komplektas užsiėmimų metu - karate apsaugos (pirštinėles, kojų apsaugos, bandažas,
liemenė, šalmas ir kt.).

V. SAUGOS TAISYKLĖS
25. Nariai sportinių ir mokomųjų užsiėmimų bei renginių metu privalo elgtis atsakingai: įdėmiai klausyti Trenerio
nurodymų ir juos vykdyti; kontrolioti savo emocijas ir kalbos kultūrą; laikytis elementarių elgesio reikalavimų
(nesistumdyti; nesikeikti; neužgaulioti kitų Narių; nesispardyti; nerėkauti; nemėtyti daiktų kur papuolė ir kt.).
26. Nariams Draudžiama: - į sporto bazes įeiti be trenerio leidimo; - be trenerio leidimo imti ir naudotis sporto bazėje
esančiu sportiniu ir kitu inventoriumi; - be trenerio leidimo atidarinėti langus ir duris; - kaišioti įvairius daiktus į
sporto bazėje esančius elektros lizdus; - sportinių užsiėmimų bei varžybų metu būti be privalomųjų apsaugos
priemonių arba su netinkamomis privalomosiomis apsaugos priemonėmis; - sportinių ir mokomųjų užsiėmimų ir
treniruočių metų kramtyti gumą, mėtyti vieniems į kitus daiktus, išdykauti bei kelti sumaištį; - neštis į sporto bazes
daiktus, kurie nenaudojami sportinių užsiėmimų bei varžybų metu.
27. Už vaikų elgesį ir saugumą prieš treniruotę ir po jos Sporto klubo instruktoriai ir mokyklos, kurioje sportuojama,
administracija neatsako. Ne treniruočių metu vaikais turi pasirūpinti tėvai.
28. Mokiniai privalo neliesti elektros jungiklių, įrankių, pavojingų daiktų bei vietų. Apie bet kokius įtartinus laidus,
jungiklius bei paliktus daiktus Nariai privalo nedelsdami pranešti treneriui – sporto mokytojui.
29. Nerekomenduojama į užsiėmimus ir renginius neštis vertingų daiktų. Priešingu atveju Narys pats turi pasirūpinti
jų apsauga. Už dingusius vertingus daiktus Sporto klubas ir Treneris neatsako.
30. Narys privalo informuoti Trenerį, jeigu jis jaučiasi blogai, negaluoja. Taip pat jei negaluoja ar blogai jaučiasi kitas
Narys.
31. Draudžiama kitų sporto klubų treneriams ar instruktoriams lankytis Sporto klubo karate salėse.
32. Sporto klubas turi teisę atsisakyti teikti savo paslaugas Lankytojams, nesilaikantiems šių Taisyklių, ir tokių
Lankytojo neįleisti į Sporto klubą.

VI. NUSIKALSTAMUMO IR ŽALINGŲ ĮPROČIŲ PREVENCIJA
33. Sporto klubas netoleruoja nusikalstamos veiklos, nepilnamečių piktnaudžiavimo žalingais įpročiais ir neetiško
elgesio visuomenėje bei atsiriboja nuo tokį elgesį praktikuojančių žmonių.
34. Sporto klubo prezidentui ir/ar Treneriui bei kitiems Sporto klubo bendruomenės Nariams išsiaiškinus faktus apie
Narių nusikalstamą veiklą, neetišką elgesį visuomenėje arba nepilnamečių Narių piktnaudžiavimą sveikatai
žalingais įpročiais, prasižengę Nariai nedelsiant šalinami iš klubo.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
35. Visi nesutarimai tarp šalių sprendžiami geranoriškai šalių susitarimu, o taip neišsprendus – Lietuvos Respublikos
teismuose pagal VYKDYTOJO buveinės vietą.
36. Taisyklės gali būti keičiamos prezidento tvarkomuoju dokumentu.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), susipažinau su šiomis Taisyklėmis, sutinku jų laikytis ir prisiimu
atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų ir pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas
pasekmes.

_____________________________

_________________________

(parašas)

(Vieno iš tėvų/globotinių vardas, pavardė)

Papildomi duomenys (pildyti, jei Narys pilnametis) _______________________________________________
(Vardas, pavardė, tel.nr., parašas)

