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VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO 

SPORTO IR MENO CENTRO SPORTO SKYRIAUS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Sporto ir meno centro Sporto skyriaus 

(toliau – Sporto skyrius) vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Sporto skyriaus 

lankytojų elgesio taisykles Sporto skyriaus, lankytojų bei Sporto skyriaus teises, pareigas ir 

atsakomybę. 

2. Sporto skyriaus teikiamomis sporto paslaugomis gali naudotis asmenys,  kuriems 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau – VGTU) nustatyta tvarka yra suteikta teisė kaip 

dalyviams lankytis sporto užsiėmimuose (treniruotėse) . 

3. Asmens teisę dalyvauti VGTU sporto užsiėmimuose įrodo jo turimas leidimas. 

4. Asmenys, kuriems teisė dalyvauti VGTU organizuojamuose sporto užsiėmimuose 

nesuteikta, į Sporto skyrių neįleidžiami. 

5. Asmuo, praradęs leidimą, turi nedelsdamas apie tai informuoti Sporto skyrių ir užsakyti 

naują leidimą. 

6. Leidimo galiojimas dėl ligos gali būti laikinai sustabdytas. Šiuo tikslu fiziniai asmenys 

užpildo laisvos formos prašymą arba kreipiasi elektroniniu laišku ir pateikia gydytojo pažymą. 

7. Leidimas be Sporto skyriaus sutikimo negali būti perleidžiamas (dovanojamas, 

parduodamas, keičiamas ir pan.) kitiems asmenims. 

II SKYRIUS 

LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

8. Sporto skyriaus lankytojai yra VGTU studentai, atvykstantys į Sporto skyriuje 

vykstančias paskaitas ar VGTU rinktinių treniruotes (toliau – užsiėmimai), kiti Sporto skyriaus 

teikiamų paslaugų gavėjai, patalpų nuomininkai. 

9. VGTU studentai į persirengimo kambarius įleidžiami ne anksčiau kaip 30 min. iki 

užsiėmimų pradžios. 

10. Studentai, į užsiėmimus pavėlavę daugiau nei 10 min., į Sporto skyriaus patalpas, 

kuriose vyksta užsiėmimai, neįleidžiami. 

11. Studentus į patalpas įleidžia užsiėmimus vedantis treneris. 

12. Užsiėmimų metu už tvarką, studentų elgesį, salės būklę atsako treneris. 

13. Į Sporto skyrių atvykę lankytojai Sporto skyriaus darbuotojui privalo pateikti leidimą. 

14. Lankytojas, pamiršęs leidimą, į Sporto skyriaus patalpas neįleidžiamas. Ši nuostata 

netaikoma tais atvejais, jei lankytojas yra įrašytas į Sporto skyriaus patvirtintą salės naudojimosi 

tvarkaraštį bei gali pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

15. Leidimas apsilankymo metu paliekamas pas Sporto skyriaus darbuotoją.  

16. Savarankiškai sportuojantys asmenys įleidžiami tik tuo laiku ir tik į tą patalpą, kuri 

nurodyta leidime. 

17. Pasibaigus treniruotėms, asmenys, atsakingi už salės tvarką, kartu su budėtoju turi 

įvertinti salės būklę ir ją užrakinti.  

18. Už nerakinamose rūbinėse ir spintelėse paliktus daiktus Sporto skyriaus darbuotojai 

neatsako. 

19. Sporto skyriuje rasti daiktai saugomi ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. 

20. Sporto skyriaus lankytojai į patalpas, kuriose vyksta užsiėmimai, įleidžiami tik su 

sportine, konkrečiai sporto salei pritaikyta avalyne. 
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21. Prieš naudojantis treniruokliais, lankytojai privalo susipažinti su salėje esančiomis arba 

ant treniruoklio nurodytomis naudojimosi instrukcijomis. 

22. Atlikus pratimus, treniruoklius būtina palikti tvarkingus, tinkamus naudotis kitiems 

lankytojams. Treniruoklių priedai ir kita treniruoklių salės įranga bei svarmenys turi būti sudėti į 

jiems skirtas vietas. 

23. Prieš atliekant pratimus, ant treniruoklio horizontalių paviršių rekomenduojama 

pasitiesti rankšluostį. 

24. Sporto skyriuje lankytojams draudžiama: 

24.1. dėvėti nešvarią aprangą arba avalynę, nepritaikytą tam tikrai sporto salei; 

24.2. naudotis laikinai sugedusiais (neveikiančiais) treniruokliais ar kita treniruoklių salės 

įranga; 

24.3. į Sporto skyriaus patalpas įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti, naudotis 

atvira ugnimi; 

24.4. įsinešti gėrimus stiklo pakuotėse; 

24.5. gadinti sporto salės patalpas, gadinti patalpose esantį inventorių arba naudoti jį ne 

pagal paskirtį ar ne pagal instrukcijas; 

24.6. lankytis Sporto skyriuje neblaiviems, apsvaigusiems nuo narkotinių ar psichotropinių 

medžiagų, šiukšlinti, mėtyti ant grindų maisto ir gėrimų likučius, gadinti estetinį salės vaizdą. 

25. Muzikinį centrą ir švieslentės valdymo pultą prijungti ir atjungti gali tik Sporto skyriaus 

darbuotojas arba kitas VGTU paskirtas atsakingas asmuo. 

26. Lankytojai įsipareigoja: 

26.1. imtis visų įmanomų priemonių, kad sportuodamas nepadarytų žalos sau, Sporto 

skyriaus darbuotojų bei kitų asmenų sveikatai ir turtui; 

26.2. netrukdyti kitiems lankytojams, o pastebėjęs kitų lankytojų netinkamą elgesį arba 

elgesį, keliantį grėsmę kitų lankytojų saugumui ar sveikatai, pranešti apie tai Sporto skyriaus 

darbuotojui; 

26.3. įvykus nelaimingam atsitikimui nedelsdamas informuoti Sporto skyriaus darbuotojus 

apie savo ar kitų lankytojų sveikatos pablogėjimą ar traumą, dėti visas pastangas pirmajai pagalbai 

suteikti, o, tapus įvykio liudininku, suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiajam personalui 

bei gydytojams ar teisėsaugos institucijoms; 

26.4. įeiti tik į konkrečiam lankytojui leidime nurodytas patalpas. 

III SKYRIUS 

SPORTO SKYRIAUS TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

27. Sporto skyrius turi teisę: 

27.1. ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų, informavęs lankytojus, keisti sporto salių darbo 

laiką ir užsiėmimų tvarkaraštį, atlikti profilaktikos darbus, kurių metu užsiėmimai nevyks ir jokios 

paslaugos nebus teikiamos; 

27.2. sudaryti grupinių užsiėmimų tvarkaraščius ir juos keisti, jeigu 26.1 papunktyje 

numatyta tvarka yra informuoti lankytojai; 

27.3. kilus pagrįstų abejonių dėl lankytojo sveikatos būklės, paprašyti jį nutraukti treniruotę 

ir/arba pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę; 

27.4. atsisakyti teikti paslaugas asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti 

pavojų patiems asmenims ar kitiems lankytojams; 

27.5. pareikalauti, kad lankytojai, pažeidę šias Taisykles, nutrauktų naudojimąsi 

paslaugomis bei paliktų Sporto centro patalpas. Pinigai (jei tai buvo mokama paslauga) už šį 

apsilankymą negrąžinami; 

27.6. lankytojams, pažeidusiems Taisykles, taip pat lankytojams, kurie ignoruoja Sporto 

skyriaus darbuotojų nurodymus, nutraukti paslaugų teikimą ir anuliuoti leidimą.  

28. Sporto skyrius įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų informuoti 

lankytojus apie salės darbo laiko pakeitimus, pateikiant atitinkamą informaciją internetinėje 

svetainėje http://www.vgtu.lt arba sutartyse su lankytojais numatyta tvarka. 
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29. Sporto skyrius privalo: 

29.1. užtikrinti Lietuvos Respublikos teisinės duomenų apsaugos įstatymo reikalavimų 

laikymąsi; 

29.2. suteikti lankytojams galimybę naudotis leidime numatytomis patalpomis, taip pat 

rūbinėmis, dušinėmis, tualetais; 

29.3. užtikrinti sporto patalpų (salių) atitiktį saugos ir higienos reikalavimams; 

30. Sporto skyrius nevertina teikiamų paslaugų įtakos konkretaus lankytojo sveikatai, taip 

pat negarantuoja jų teigiamo poveikio. 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

31. Lankytojui ne dėl Sporto skyriaus kaltės nutraukus paslaugų naudojimosi sutartį, 

mokestis už paslaugas nėra grąžinamas. 

32. Lankytojas, prieš pasirinkdamas konkrečias Sporto skyriaus paslaugas, privalo 

atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių paslaugų galimą poveikį jam, t. y. lankytojas privalo įsitikinti, 

kad jo sveikatos būklė jam leidžia naudotis Sporto skyriaus teikiamomis paslaugomis. 

33. Visa atsakomybė dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų 

atsitikimų, atsiradusių užsiėmimų ar treniruočių metu, tenka pačiam lankytojui, išskyrus atvejus, 

jeigu ši žala atsirado dėl Sporto skyriaus darbuotojų kaltės. 

34. Lankytojai privalo atlyginti Sporto skyriui padarytą žalą, kurią Sporto skyrius patyrė dėl 

jų kaltės ar dėl su juo atvykusių nepilnamečių asmenų kaltės. Jei klientas nesutinka su VGTU 

apskaičiuotu žalos dydžiu, ginčas sprendžiamas derybomis, o nepavykus susitarti kreipiamasi į 

teismą. 

35. Lankytojas, susipažinęs su Taisyklėmis, patvirtina (pasirašydamas), kad Taisykles 

perskaitė, suprato ir įsipareigoja jų laikytis. 

_________________________________ 


