S P O R T O I R K I T Ų PA S L A U G Ų T E I K I M O S U TA R T I S N R . _ _ _ _
Šią sporto ir kitų paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis) Vilniuje __________________ (data) sudarė:
Jolantos Verseckaitės sporto studija, veikianti verslo liudijimo Nr. PD 968456 pagrindu, (toliau – Sporto
studija) ir___________________________, adresas________________________________, (toliau – Paslaugų
gavėjas).
Sporto studija ir Paslaugų gavėjas kartu toliau Sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi.
1.
1.1.

SUTARTIES DALYKAS
Sporto studija už Sutartyje numatytą atlyginimą įsipareigoja teikti grupinių arba individualių
(asmeninių) sporto užsiėmimų - treniruočių organizavimo paslaugas, subalansuotos mitybos
konsultacijas ir planus, (toliau – Paslaugos), kurių tikslas – Paslaugų gavėjo fizinio pasirengimo ir
sveikatos būklės gerinimas.

2.
2.1.

PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA
Grupiniai ir individualūs sporto užsiėmimai organizuojami sporto veiklai pritaikytose patalpose adresu
M. K. Čiurlionio g. 100, darbo dienomis ir savaitgaliais pagal Sporto studijos tvarkarščio pateiktą
grafiką.

2.2.
2.3.

Vieno grupinio sporto užsiėmimo trukmė – ne trumpiau negu nurodyta treniruočių aprašyme.
Individualūs sporto užsiėmimai Paslaugų gavėjui organizuojami pagal suderintą individualų grafiką bei
apmokėjimo sąlygas.
Sporto studija privalo teikti Paslaugas šioje Sutartyje numatyta tvarka bei vadovaudamasi savo
profesinei veiklai taikomais reikalavimais.
Sporto studija turi teisę keisti treniruočių tvarkaraštį ir/arba atšaukti treniruotę, infomavus Paslaugų
gavėją, ne vėliau kaip prieš 3 valandas.

2.4.
2.5.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.

3.4.5.
3.4.6.

PASLAUGŲ GAVĖJO PAREIŠKIMAI IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Paslaugų gavėjas pareiškia ir patvirtina, jog prieš sudarydamas Sutartį jis buvo informuotas ir supranta,
kad iki pradėdamas dalyvauti sporto užsiėmimuose, jis turi pasitikrinti savo sveikatą ir gauti
gydytojo patvirtinimą arba rekomendacijas dėl galimybių užsiimti fizine veikla. Visos neigiamos
pasekmės, susijusios su šiame Sutarties punkte nurodytos rekomendacijos nevykdymu, tenka Paslaugų
gavėjui.
Kilus įtarimų dėl sporto užsiėmimams netinkamos Paslaugų gavėjo sveikatos būklės, Treneriui paprašius,
Paslaugų gavėjas privalo nutraukti treniruotę ir pasikonsultavus su gydytoju pateikti gydytojo
patvirtinimą apie Paslaugų gavėjo galimybę sportuoti.
Paslaugų gavėjas privalo prisijungti ir registruotis www.verseckaite.lt svetainėje į kiekvieną planuojamą
atvykti užsiėmimą. Neatšaukus registracijos likus 3 valandoms iki užsiėmimo, bus apmokestinamas
pagal atitinkamo užsiėmimo kainoraštį.
Patalpose (sporto studijoje), kuriose Treneriai veda sporto užsiėmimus, Paslaugų teikėjas privalo:
atsakingai, rūpestingai bei pagal tiesioginę paskirtį naudotis Sporto studijos suteiktu inventoriumi;
būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar
toksinių medžiagų);
nedelsiant informuoti Trenerius apie savo ar kitų paslaugų gavėjų sveikatos pablogėjimą ar traumą,
patirtą Sporto studijos trenerio vedamo sporto užsiėmimo metu;
laikytis Sporto studijos nurodymų ir rekomendacijų dėl įrangos ir inventoriaus eksploatavimo bei
naudojimosi Paslaugomis; fotografuoti ir filmuoti patalpas, kuriose teikiamos Paslaugos, tik gavus
Sporto studijos leidimą;
Paslaugų teikimui, persirengimui skirtose ir kitose patalpose laikytis švaros ir tvarkos;
atlyginti Sporto studijai materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), tiesiogiai
patirtą dėl Paslaugų gavėjo kaltės.

Puslapis 1 iš 3

4.
ATSISKAITYMO SĄLYGOS IR TVARKA
4.1.
Paslaugų gavėjas už Paslaugas gali atsiskaityti dviem būdais:
4.1.1. Už kiekvieną sporto užsiėmimą sumokant grynais pinigais fiksuotą 10 eur. vienkartinį mokestį iki
kiekvieno atitinkamo sporto užsiėmimo pradžios; arba
4.1.2. Už kiekvieno mėnesio sporto užsiėmimus (atsižvelgiant į užsiėmimų skaičių) sumokant grynais pinigais
arba pavedimu fiksuotą: 8 kartų - 65 eur., 12 kartų - 95 eur., neribotą apsilankymų skaičių - 125 eur.,
mėnesinį mokestį iki atitinkamo kalendorinio mėnesio pradžios. Mokėjimas pavedimu atliekamas į
Jolantos Verseckaitės sąskaitą SEB banke, sąskaitos Nr. LT 317044000097647309.
4.1.3. Paslaugų gavėjui susimokėjus už paslaugas, bet jomis nepasinaudojus be Sporto studijos kaltės arba
be pateisinamos priežasties (ligai), sumokėti pinigai negrąžinami.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5.
5.1.

SUTARTIES GALIOJIMAS
Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja neterminuotai arba iki Sutarties pabaigos joje
numatyta tvarka.
Bet kuri Šalis gali bet kada vienašališkai nutraukti šią Sutartį el. paštu pranešdama apie tai kitai Šaliai
ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) kalendorines dienas.
Šalis, be pagrindo nutraukusi Sutartį, privalo atlyginti kitai Šaliai šios dėl neteisėto Sutarties
nutraukimo patirtus nuostolius.
Nutraukus šią Sutartį ar jai pasibaigus, Sutarties nuostatos dėl Šalių tarpusavio atsiskaitymo išlieka
galioti ir galioja tol, kol Paslaugų gavėjas visiškai atsiskaito su Sporto studija.
ŠALIŲ REKVIZITAI. PRANEŠIMAI
Visi Šalių pranešimai ar kita informacija pateikiama elektroninio ryšio priemonėmis ir yra laikoma
tinkamai įteikta patvirtinus pranešimo gavimą žemiau nurodytais adresais:

5.1.1. Siunčiant JV Sporto studijai:
Vardas Pavardė

Jolanta Verseckaitė

Telefonas

867475509

El. paštas

info@verseckaite.lt , jolanta@verseckaite.lt

5.1.2. Siunčiant Paslaugų gavėjui:
Vardas Pavardė
Adresas
Telefonas
El. paštas
5.2.

Pasikeitus Šalies adresui ir/ar kitiems rekvizitams, Šalis įsipareigoja apie tai informuoti kitą Šalį ne
vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.

7.
7.1.
7.2.

KITOS NUOSTATOS
Ši Sutartis yra sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
Bet kokie iš šios Sutarties kylantys arba su ja susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat šios
Sutarties pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus
pasiekti susitarimo per 20 (dvidešimt) darbo dienų, toks ginčas ar nesutarimas sprendžiamas Lietuvos
Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Paslaugų gavėjas patvirtindamas, kad individualiai perskaitė ir suprato Sporto studijos sąlygas ir
Taisykles, pasirašo šią Sporto ir kitų paslaugų teikimo sutartį, kaip visiškai atitinkančią Paslaugų gavėjo
poreikius.

7.3.

JV sporto studija:

Paslaugų gavėjas:
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Jolanta Verseckaitė

___________________________________________
(Vardas Pavardė)

_______________________________
(Parašas)

_______________________________
(Parašas)
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