SPORTININKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTAS
SPORTO MOKYKLAS SUTARTIS
20__ m. __________________ d. Nr. _____
sporto mokykla ”Tauras”
(toliau Mokykla),
Bičkausko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus ,
Kauno

atstovaujama

direktoriaus Laimio

ir prašymą pateikęs asmuo
_______________________________________________________________________,
(vieno iš tėvų (globėjų) ar pilnamečio sportininko vardas, pavardė)

atstovaujantis_____________________________________________________________
(sportininko (-ės) vardas, pavardė, gimimo metai)

interesus (toliau – Klientas), sudarėme šią sutartį.

I. SUTARTIES OBJEKTAS
1. ____________________________________________________________
(sporto šakos pavadinimas )

sportinio ugdymo paslaugos suteikimas.
II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2. Mokykla įsipareigoja:
2.1. ugdyti sportininką pagal sportinio ugdymo programą ir pagal galimybes sudaryti
sąlygas tenkinti jo poreikius sportui;
2.2. užtikrinti sportinio ugdymo paslaugų teikimą pagal sportininko pasirinktos sporto
šakos sportinio ugdymo programą;
2.3. organizuoti sportinio ugdymo procesą vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės
aktais;
2.4. organizuoti sportinio ugdymo procesą vadovaujantis aktyvumo, savanoriškumo,
savarankiškumo, sąmoningumo, profesionalumo principais;
2.5. sudaryti sportininkui saugias ir sveikas sportinio ugdymo sąlygas, prisiimti
atsakomybę už sportininko saugumą užsiėmimų metu;
2.6. teikti Klientui informaciją apie sportininko rezultatus ir elgesį;
2.7. užtikrinti, kad sportininką ugdys kvalifikuoti treneriai ir kiti specialistai;
2.8. padėti sportininkui plėtoti įvairius jo sportinius interesus, formuoti dorovės ir sveikos
gyvensenos pagrindus, lavinti gebėjimą jais vadovautis, diegti sportininkui darbštumo, atsakomybės,
pilietiškumo, pasitikėjimo, savarankiškumo, atvirumo, iniciatyvumo ir reiklumo sau principus;
2.9. supažindinti Klientą ir sportininką su Mokyklos vidaus tvarkos taisyklėmis, Kauno
miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais Mokyklos veiklą;
2.10. informuoti paštu, elektroniniu paštu ar SMS žinute Klientą apie pasikeitusį mokestį
už sporto mokymą;
2.11. iki einamojo mėnesio 15 dienos paštu, elektroniniu paštu ar SMS žinute pateikti
Klientui mokesčio už sporto mokymą mokėjimo pranešimą.
3. Klientas įsipareigoja:
3.1. pateikti patvirtintos formos (Nr. 068/a) sportuojančio sveikatos patikrinimo
medicininę pažymą ne rečiau kaip vieną kartą per metus, jei kitaip nenurodyta gydytojo;
3.2. iki einamojo mėnesio 27 dienos sumokėti Kauno miesto savivaldybės tarybos
nustatytą mėnesinį mokestį už sporto mokymą;

3.3. laiku informuoti Mokyklą apie pasikeitusias aplinkybes, dėl kurių sportininkas
atleidžiamas nuo mokesčio arba mokestis už sporto mokymą mažinamas;
3.4. bendradarbiauti su treneriais ir kitais Mokyklos darbuotojais sprendžiant sportininko
ugdymo klausimus;
3.5. informuoti Mokyklą apie pasikeitusius kontaktinius duomenis;
3.6. atlyginti Mokyklai dėl sportininko kaltės padarytą žalą teisės aktų nustatyta tvarka;
3.7. nedelsdamas informuoti Mokyklą apie sportininko sveikatos sutrikimus, į kuriuos
turėtų atsižvelgti Mokyklos darbuotojai;
3.8. prieš 14 dienų raštiškai informuoti Mokyklą, kad sportininkas nelankys Mokyklos, ir
sumokėti priklausančius mokesčius už sporto mokymą.
3.9. užtikrinti, kad sportininkas:
3.9.1. laikytųsi Mokyklos vidaus tvarkos taisyklių;
3.9.2. punktualiai ir reguliariai lankytų užsiėmimus;
3.9.3. pagarbiai elgtųsi su Mokyklos darbuotojais, kitais sportininkais;
3.9.4. dalyvautų Mokyklos renginiuose;
3.9.5. turėtų asmeninę sportinę aprangą ir kitas sportiniam ugdymui reikalingas
priemones.
II. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
4. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja, iki sportininkas lankys
Mokyklą.
5. Sutartis gali būti keičiama, papildoma arba nutraukiama rašytiniu šalių susitarimu.
Toks susitarimas yra neatskiriama sutarties dalis.
6. Mokykla gali vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu mokestis už sporto mokymą
nesumokamas ilgiau kaip vieną mėnesį be pateisinamos priežasties.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7. Bet kokie nesutarimai ar ginčiai, kylantys dėl šios sutarties, sprendžiami derybų būdu,
o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną
kiekvienai šaliai).
IV. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI
Mokykla

Klientas

Kauno sporto mokykla “Tauras”

______________________________
(vardas, pavardė)

Kodas 190141496
A.s. LT 724010042503174490

______________________________
(adresas, telefono Nr., el. paštas)

AB DNB kodas 40100
Neries kr kr. 7 B Kaunas LT48353

______________________________

El. P info@futbolomokykla.lt
Direktorius Laimis Bičkauskas
___________________________
(parašas)

_________________________
(parašas)

