PATVIRTINTA
Kauno technologijos universiteto
rektoriaus 2017 m. spalio 31 d.
įsakymu Nr. A-535

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO
PASLAUGŲ DEPARTAMENTO
SPORTO CENTRO
SPORTO KLUBO
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Kauno technologijos universiteto Paslaugų departamento Sporto centro Sporto klubo
vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Kauno technologijos universiteto (toliau –
Universitetas) Paslaugų departamento Sporto centro Sporto klubo (toliau – Sporto klubas) lankytojų
elgesio ir naudojimosi Sporto klubo paslaugomis tvarką.
2. Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos
Respublikos įstatymai, kiti norminiai teisės aktai, Universiteto statutas. Taisyklės privalomos
visiems Sporto klubo lankytojams.
3. Taisyklės gali būti keičiamos ir / ar papildomos atskiru rektoriaus įsakymu, atsižvelgiant
į pasikeitusius Lietuvos Respublikos teisės aktus, higienos normas arba vartotojų poreikius.
II SKYRIUS
BENDROSIOS TAISYKLĖS
4. Prieš pradedant lankytis Sporto klube, lankytojams rekomenduojama pasitikrinti
sveikatos būklę bei pasitarti su savo gydytoju ir įsitikinti, ar sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto
klubo paslaugomis.
5. Į Sporto klubą įleidžiami Universiteto studentai (su studento pažymėjimu arba su
registratūroje išduotomis nario kortelėmis), Universiteto darbuotojai (su darbuotojo pažymėjimu
arba su registratūroje išduotomis nario kortelėmis).
6. Įėjus į Sporto klubą su studento pažymėjimu, darbuotojo pažymėjimu ar registratūroje
išduotomis nario kortelėmis, registratūroje lankytojui išduodamas persirengimo spintelės raktas ir
vidinė magnetinė kortelė.
7. Maksimali lankytojo Sporto klube buvimo trukmė – 2,5 val.
8. Registracijos metu lankytojas privalo susipažinti su Taisyklėmis.
9. Kiekvienas lankytojas įgyja teisę naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis po to,
kai elektroninėje registracijos sistemoje patvirtina arba atėjęs į Sporto klubą pasirašytinai
patvirtina, kad yra susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis.
10. Neblaivūs asmenys į Sporto klubą neįleidžiami.
11. Visose Sporto klubo patalpose draudžiama rūkyti, vartoti alkoholį ar kitas svaiginamąsias
bei psichotropines medžiagas.
12. Lankytojams draudžiama užeiti į darbuotojams skirtas Sporto klubo patalpas.
13. Esant konfliktinei situacijai ir / ar kilus grėsmei dėl žalos (materialinės ar fizinės)
kviečiama policija ar apsaugos tarnyba.
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14. Lankytojui Sporto klube nesilaikant Taisyklių reikalavimų bei papildomų perspėjimų,
esančių treniruočių vietose, jo rezervacija esamam mėnesiui gali būti anuliuota nuo pažeidimo
užfiksavimo momento.
III SKYRIUS
REGISTRACIJA PRIE REZERVACIJOS SISTEMOS IR REZERVACIJŲ ATLIKIMAS
15. Lankytojai gali lankytis Sporto klube tik iš anksto užsiregistravę el. rezervacijos
sistemoje.
16. Norėdamas užsiregistruoti registracijos sistemoje, lankytojas turi įrašyti sistemoje
prašomus studento arba darbuotojo pažymėjimo duomenis.
17. Ateinančiam mėnesiui registruotis galima nuo einamojo mėnesio 15 dienos imtinai.
18. Sporto klubo administracija pasilieka teisę keisti darbo laiką, kuris skelbiamas interneto
puslapyje sportas.ktu.edu.
19. Vienas asmuo gali registruotis ne daugiau kaip į 17 užsiėmimų per mėnesį.
20. Lankytojas registracijos sistemoje gali keisti savo registracijų laikus, datas, atšaukti jau
pateiktas registracijas ir, jeigu yra laisvų laikų, užsiregistruoti papildomai. Atšaukti registraciją
galima iki užsiėmimo pradžios.
IV SKYRIUS
TAISYKLĖS TRENIRUOKLIŲ SALĖJE
21. Treniruočių vietose lankytojai privalo:
21.1.dėvėti tvarkingus sporto drabužius, avėti švaria sportine avalyne. Draudžiama sportuoti
basomis, avėti futbolo sportinius batelius. Nerekomenduojama avėti bateliais plokščiais ir plonais
padais, šlepetėmis;
21.2.atlikdami pratimus treniruoklių salėje, ant suolelio pasitiesti rankšluostį;
21.3.keldami didelius svorius pasikviesti į pagalbą antrą asmenį (trenerį, draugą);
21.4.atlikę pratimus sutvarkyti treniruotės vietą (svarmenis ir laisvus svorius padėti į vietą).
V SKYRIUS
TAISYKLĖS GRUPINIŲ UŽSIĖMIMŲ SALĖJE
22. Pavėlavę į treniruotę asmenys į salę neįleidžiami.
23. Vykstant grupiniams užsiėmimams treniruotei draudžiama naudotis mobiliuoju
telefonu, kramtyti kramtomąją gumą.
24. Į salę galima eiti tik su švaria sportine avalyne.
25. Po treniruotės naudotą inventorių būtina grąžinti į vietą.
VI SKYRIUS
TAISYKLĖS PIRTIES, BASEINO, DUŠŲ IR DRABUŽINIŲ PATALPOSE
26. Draudžiama bėgioti, išdykauti ir stumdytis visose patalpose.
27. Priepirtyje ir dušuose privalu avėti savo šlepetes.
28. Einant į baseiną, į pirtį ar iš pirties būtina nusiprausti po dušu.
VII SKYRIUS
LANKYTOJO TEISĖS
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29. Lankytojai turi teisę sportuoti grupinių užsiėmimų, treniruoklių salėse, naudotis pirtimi
bei vandens procedūromis nustatytomis valandomis ir tvarka.
VIII SKYRIUS
LANKYTOJO PAREIGOS
30. Lankytojai privalo:
30.1.užtikrinti pateikiamų asmens dokumentų teisingumą;
30.2.susipažinti su Sporto klube esančios įrangos naudojimosi taisyklėmis ir būdais, naudoti
Sporto klubo inventorių bei įrangą tik pagal tiesioginę jų paskirtį. Esant bet kokiems neaiškumams
dėl įrangos bei inventoriaus naudojimosi ar paskirties, nedelsiant kreiptis į Sporto klubo darbuotojus
dėl informacijos suteikimo;
30.3.pastebėję kokių nors inventoriaus, įrangos ar kt. gedimų, pranešti Sporto klubo
darbuotojams;
30.4.eidami sportuoti turėti savo rankšluostį, tiesiamą ant treniruoklių;
30.5.išeidami iš Sporto klubo registratūroje palikti išduotą persirengimo spintelės raktą,
magnetinę kortelę ar kitą Sporto klubo išduotą inventorių.
IX SKYRIUS
SPORTO KLUBO TEISĖS
31. Sporto klubo darbuotojai turi teisę:
31.1.reikalauti lankytojų laikytis šių Taisyklių;
31.2.keisti Sporto klubo darbo laiką sezono metu. Apie pasikeitimus lankytojai
informuojami Sporto klube esančioje skelbimų lentoje ir interneto svetainėje sportas.ktu.edu. Sporto
klubas valstybės švenčių dienomis nedirba;
31.3.keisti aerobikos užsiėmimų tvarkaraštį;
31.4.esant reikalui, pareikalauti, kad lankytojai pateiktų asmens tapatybę įrodančius
dokumentus.
X SKYRIUS
SPORTO KLUBO PAREIGOS
32. Teikti sporto paslaugas treniruoklių, grupinių užsiėmimų salėse.
33. Kiek galima operatyviau atsižvelgti į pagrįstas lankytojų pastabas ir pageidavimus.
XI SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
34. Visa atsakomybė dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių
lankantis Sporto klube, tenka lankytojui. Sporto klubas neatsako ir neatlygina lankytojui dėl jo
sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos, išskyrus tuos atvejus, kai žala atsirado
dėl Sporto klubo kaltės. Lankytojas prisiima visą atsakomybę dėl sveikatos sutrikimų, nelaimingų
atsitikimų Sporto klubo patalpose ar teritorijoje.
35. Asmeninius daiktus lankytojai palieka rakinamose spintelėse persirengimo
kambariuose. Daiktai iš persirengimo spintelių turi būti paimti iki kiekvienos rezervacijos sesijos
pabaigos. Sporto klubas neatsako už lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą.
Prašome nepalikti asmeninių daiktų be priežiūros. Palikti lankytojo daiktai Sporto klube saugomi
iki 7 kalendorinių dienų.
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36. Užsiregistravus, bet neatvykus į Sporto klubą arba 2 kartus vėluojant išeiti iš Sporto
klubo laiku, taikomos nuobaudos: automatiškai anuliuojamos visos einamojo mėnesio rezervacijos
ir tą mėnesį registruotis į užsiėmimus lankytojui neleidžiama. Lankytojas galės registruotis tik
ateinančiam mėnesiui.
37. Pametus kortelę, lankytojas privalo susimokėti 6 (šešių) Eur netesybų mokestį, tik tada
jam išduodama nauja kortelė.
____________________________

