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SPORTO KLUBO „OKINAVA“ VIDAUS TAISYKLĖS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Sporto klubas „Okinava“ į.k. 193179655, registracijos adresas: Sportininkų g. 21-33, Klaipėda, (toliau – Klubas) veikia 

vadovaudamasis teisės aktais bei įstatais. Pagrindinis klubo tikslas – tenkinti vaikučių, vaikų, jaunučių, jaunimo ir 

suaugusiųjų sportinius interesus per įvairią sportinę ir švietimo veiklą. 

2. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato elgesio taisykles Klube, priėmimo ir šalinimo iš jos tvarką, Narių, jų tėvų, 

globėjų teises ir pareigas. Saugos reikalavimus nustato Klubo prezidento patvirtintos specialiosios Saugos taisyklės. 

3. Mokyklos bendruomenę sudaro Nariai, Treneriai – sporto mokytojai bei kiti Klubo darbuotojai. 

II. KLUBO ĮSIPAREIGOJIMAI 

4. Užtikrinti tinkamas ir saugias sąlygas sportinio ir mokomojo ugdymo procese. 

5. Leisti Nariui naudotis turimomis sporto bazėmis ir reikalingu sporto inventoriumi. 

6. Pagal galimybes sudaryti sąlygas dalyvauti savivaldybės, Respublikos ir tarptautiniuose renginiuose (varžybose, 

turnyruose, seminaruose, stovyklose ir kt.). 

7. Gabius Narius pagal Trenerio rekomendacijas atsižvelgus į tėvų/globėjų arba kitų teisėtų atstovų sutikimus siųsti į 

rinktines ruošimo mokyklas ir kitus centrus. 

8. Sudaryti užsiėmimų grafiką ir apie jį tinkamai informuoti Narius ir jų tėvus/globėjus.  

9. Klubo oficialiame tinklapyje www.okinava.lt informuoti apie vyksiančius renginius (jų vietas, trukmę, galimas išlaidas). 

10. Atsižvelgti į tėvų pasiūlymus dėl proceso tobulinimo. 

11. Teikti Nariui kokybišką, valstybinius standartus atitinkantį ugdymą. 

12. Ugdyti dorovines, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas. 

13. Objektyviai vertinti Nario pasiekimus ir elgesį. 

14. Teikti psichologinę, socialinę ir pedagoginę pagalbą.  

15. Suteikti pagal galimybes pirmąją medicinos pagalbą Nariui ir apie tai nedelsiant informuoti tėvus. 

16. Reguliariai informuoti tėvus (globėjus) apie Nario ugdymo(si) pasiekimus ir elgesį, kylančias problemas. 

17. Aptarti su tėvais (globotiniais) Nario sportinės kvalifikacijos kėlimo klausimą. 

18. Visoms amžiaus grupėms rekomenduotina tikrintis sveikatą Klaipėdos sporto medicinos centre.  

19. Nutraukti sutartį ne vėliau kaip per 3 dienas nuo tėvų (globėjų) prašymo. 

III. TĖVŲ/GLOBĖJŲ (KITŲ NARIŲ TEISĖTŲ ATSTOVŲ) ĮSIPAREIGOJIMAI 

20. Užtikrinti Narių punktualų ir reguliarų Klubo sportinių ir mokomųjų užsiėmimų bei kitų renginių lankymą.  

21. Atvesti Narį į užsiėmimus tvarkingai apsirengusį, laikantis higienos normų. 

22. Užtikrinti, kad Narys laiku tikrintųsi sveikatą ir pateiktų medicinines pažymas Klubui. Kasmet iki rugsėjo 15 d. Treneriui 

pateikti Nario sveikatos medicininę pažymą (pirmą kartą iš šeimos gydytojo). Vėliau pažymos privalo būti teikiamos iš 

Klaipėdos Sporto medicinos centro  periodiškai kas 4 mėnesius. Nepateikus reikiamų pažymų laiku Klubas neprisiima 

jokios atsakomybės dėl Nario sveikatos, gyvybės ar savijautos. Tėvai / globėjai privalo nedelsdami pranešti Klubui apie, 

bet kokius Nario sveikatos sutrikimus, savijautos pablogėjimą, traumas ir / ar sužeidimus. 

23. Ugdyti Nario pagarbų elgesį jaunesniems, bendraamžiams, vyresniesiems bei bendruomenės nariams. 

24. Tėvai / globėjai privalo atlyginti, bet kokią Nario padarytą žalą Klubui, bendruomenės nariams ir/ar tretiesiems asmenims. 

25. Tėvai / globėjai turi aktyviai domėtis Nario ugdymu ir jo rezultatais, kylančiais sunkumais bei aktyviai dalyvauti Klubo 

renginiuose ir susirinkimuose.  

26. Tėvai / globėjai turi bendradarbiauti su Treneriu ir kitais Klubo bendruomenės nariais, sprendžiant mokymo, ugdymo, 

elgesio, dalyvavimo renginiuose ir kitus klausimus. 

27. Tėvai / globėjai Narį aprūpina sporto apranga (kimono) ir privalomosiomis apsaugos priemonėmis (rankoms, kojoms 

kirkšniai ir kt.). 

28. Tėvai / globėjai įsipareigoja netrukdyti Nario ir Trenerio bei kitų Narių sportinių ir mokomųjų užsiėmimų bei varžybų 

metu. Pastabas, pageidavimus galima pareikšti ne ankščiau kaip 20min. po/prieš užsiėmimus ar varžybas. 

29. Rūpintis, kad Narys suprastų ir užtikrinti, kad tinkamai laikytųsi Klubo saugos taisyklių (reikalavimų). 

30. Rūpintis, kad Narys neužsiimtų veikla, galinčia pakenkti Klubo ir jo pačio prestižui; 

31. Pasikeitus Nario gyvenamajai vietai ar telefonui, nedelsiant informuoti apie tai Klubą. 

 

 

 

http://www.okinava.lt/
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IV. NARIO ĮSIPAREIGOJIMAI IR ELGESYS KLUBE 

32. Narys privalo laikytis Karate Kyokushin Dojo etiketo. 

33. Gerbti jaunesnius, vyresnius, bendraamžius, kitus Klubo bendruomenės narius. 

34. Elgtis atsakingai, padėti kitiems. 

35. Klubo sportinius ir mokomuosius užsiėmimus Narys privalo lankyti reguliariai. Narys užsiėmime gali nedalyvauti esant 

svarbioms priežastims. Apie negalėjimą dalyvauti ir/ar vėlavimą į užsiėmimą, Narys ar jo tėvai/globėjai privalo nedelsiant 

informuoti Trenerį. 

36. Į užsiėmimą Narys atvyksta ne ankščiau kaip 15 min. ir ne vėliau kaip prieš 5 min. iki užsiėmimo pradžios, kad spėtų 

tinkamai pasiruošti. 

37. Narys sporto bazėse ir patalpose, kuriose vyksta renginiai, turi elgtis atsargiai ir atsakingai, nešiukšlinti, netriukšmauti, 

netrukdyti kitiems. 

38. Visus daiktus Narys susideda tvarkingai į tam skirtas vietas, užsiėmimo pabaigoje sutvarko ir padeda Klubo inventorių. 

39. Narys privalo nedelsdamas informuoti Trenerį apie, bet kokius konfliktus, kilusius tarp mokinių, susižeidimus.  

V. PRIĖMIMO Į KLUBĄ IR ŠALINIMO IŠ JOS TVARKA 

40. Klubo Nariais gali tapti veiksnūs 18 metų sulaukę fiziniai asmenys, o taip pat ir jaunesni kaip 18 metų asmenys. Už 

jaunesnius kaip 14 metų asmenis prašymus tapti Klubo Nariais Prezidentui pateikia jų tėvai arba globėjai. 

41. Priimant į Klubą su Nariais ir/ar tėvais/globėjais pasirašoma Nario sporto veiklos sutartis. 

42. Bet kuris Narys turi teisę išstoti iš Klubo apie tai ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų raštu informuojant Klubo 

Prezidentą, įvykdžius visas prievoles Klubui bei visiškai su ja atsiskaičius. 

43. Iš Klubo Nariai šalinami ir sutartis su jais nutraukiama, jeigu: 

43.1.  Laiku nepateikiama pažyma apie Nario sveikatą, arba ši pažyma pateikiama melaginga; 

43.2.  Narys be pateisinamos priežasties reguliariai nelanko užsiėmimų, arba nelanko jų daugiau kaip 30 kalendorinių 

dienų iš eilės; 

43.3.  Narys neklauso Trenerio nurodymų, juos ignoruoja; 

43.4.  Narys nepagarbiai elgiasi su jaunesniais, vyresniais, bendraamžiais, kitais Klubo bendruomenės nariais; 

43.5.  Narys pažeidžia Saugos taisyklių reikalavimus; 

43.6.  Narys ir/ar tėvai/globėjai nesilaiko šių taisyklių reikalavimų ir pakartotinai jas pažeidžia. 

VI. NUSIKALSTAMUMO IR ŽALINGŲ ĮPROČIŲ PREVENCIJA 

44. Klubas netoleruoja nusikalstamos veiklos, nepilnamečių piktnaudžiavimo žalingais įpročiais ir neetiško elgesio 

visuomenėje bei atsiriboja nuo tokį elgesį praktikuojančių žmonių. 

45. Klubo prezidentui ir/ar Treneriui bei kitiems 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. KLUBO MOKESČIAI IR JŲ MOKĖJIMO TVARKA 

46. Klubo Narys privalo mokėti šiuos mokesčius, kuriuos nustato Klubo prezidentas atskiru tvarkomuoju dokumentu: Nario, 

stojamąjį  ir kitus, susijusius su Klubo veikla. 

47. Klubas, atsižvelgęs į Nario pažangumą, stropumą, šeimos materialinę padėti ir/ar kitas aplinkybes, turi teisę šiuos 

mokesčius sumažinti ar iš viso nuo jų atleisti. Narių, kurie atleidžiami nuo mokesčio ar kuriems mokesčiai mažinami 

sąrašą tvirtina prezidentas atskiru tvarkomuoju dokumentu. 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

48. Šios taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos. Taisyklės gali būti keičiamos prezidento tvarkomuoju dokumentu.  
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SPORTO KLUBO „OKINAVA“ SAUGOS TAISYKLĖS 

1. Šio saugos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato saugaus elgesio ir saugumo taisykles sporto klube „Okinava“, į.k. 

193179566 (toliau – Klubas), sportinių ir mokomųjų užsiėmimų (treniruočių) bei kitų renginių (varžybų, seminarų, 

stovyklų, švenčių ir kt.) metu. 

2. Šių Taisyklių besąlygiškai privalo laikytis Klubo nariai. Tėvai (globėjai) privalo su šiomis Taisyklėmis susipažinti, jas 

išaiškinti Klubo Nariui ir užtikrinti, kad Klubo Narys Taisyklių laikytųsi.  

3. Taisyklės skelbiamos Klubo internetiniame tinklapyje, taip pat gali būti kabinamos Klubo sporto bazėse gerai matomoje 

vietoje. Klubo Nariai ir tėvai (globėjai) su Taisyklėmis susipažįsta pasirašant sutartį su Klubu. 

4. Privalomos apsaugos priemonės – kojų, rankų, kirkšnies apsaugos ir kt. (toliau vadinamos – privalomosiomis apsaugos 

priemonėmis).  

5. Rekomenduotinos apsaugos priemonės – galvos, krūtinės, dantų ir kt. (toliau vadinamos – rekomenduotinos apsaugos 

priemonės) 

6. Sportinių ar mokomųjų užsiėmimų bei renginių metu Nariai privalo vilkėti švarią, tvarkingą aprangą (kimono, sportinį 

kostiumą ir kt.), avėti lengvą sportinę avalynę (jeigu ji būtina).  

7. Nariai sportinių ir mokomųjų užsiėmimų bei renginių metu privalo elgtis atsakingai: įdėmiai klausyti Trenerio nurodymų 

ir juos vykdyti; kontroliuoti savo emocijas ir kalbos kultūrą; laikytis elementarių elgesio reikalavimų (nesistumdyti; 

nesikeikti; neužgaulioti kitų Narių; nesispardyti; nerėkauti; nemėtyti daiktų kur papuolė ir kt.) 

8. Nariams Draudžiama: 

8.1.  į sporto bazes įeiti be trenerio leidimo; 

8.2.  be trenerio leidimo imti ir naudotis sporto bazėje esančiu sportiniu ar kitu inventoriumi; 

8.3.  be trenerio leidimo atidarinėti langus ir duris; 

8.4.  kaišioti įvairius daiktus į sporto bazėje esančius elektros lizdus; 

8.5.  sportinių užsiėmimų bei varžybų metu būti be privalomųjų apsaugos priemonių arba su netinkamomis 

privalomosiomis apsaugos priemonėmis; 

8.6.  sportinių ir mokomųjų užsiėmimų ir treniruočių metu kramtyti gumą, mėtyti vieniems į kitus daiktus, išdykauti bei 

kelti sumaištį; 

8.7.  neštis į sporto bazes daiktus, kurie nenaudojami sportinių užsiėmimų bei varžybų metu. 

9. Užsiėmimų metu Klubo Nariai privalo elgtis atsargiai ir atsakingai su visu sportiniu inventoriumi (kamuoliai, kimštiniai 

kamuoliai, karate letenos, karate pagalvės, karate smūgiavimo maišai, kopetėlės, dideli kamuoliai ir kt.) ir naudoti tik 

pagal jo tiesioginę paskirtį ir tik sporto bazėse.  

10.  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. 

11. Nerekomenduojama į užsiėmimus ir renginius neštis vertingų daiktų. Priešingu atveju Narys pats turi pasirūpinti jų 

apsauga. Už dingusius vertingus daiktus Klubas ir Treneris neatsako.  

12. Rekomenduojama maistą vartoti ne vėliau kaip 2 valandos prieš užsiėmimą ar varžybų pradžią. Draudžiama valgyti, 

užkandžiauti užsiėmimo metu.  

13. Narys privalo informuoti Trenerį, jeigu jis jaučiasi blogai, negaluoja. Taip pat, jei negaluoja ar blogai jaučiasi kitas Narys.  

14. Nariai privalo laikytis šių Taisyklių. 

15. Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos. Taisyklės gali būti keičiamos Klubo prezidento tvarkomuoju 

dokumentu. 

 


