LUOKĖS SPORTO IR LAISVALAIKIO CENTRO
TAISYKLĖS
1. Bendrosios nuostatos ir terminai
1.1. Taisyklės – tai šios Naudojimosi “Luokės sporto ir laisvalaikio centro“ (toliau- LSLC) teikiamomis paslaugomis taisyklės, kurios
nustato LSLC Paslaugų teikimo tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, LSLC ir jo lankytojų
teises, pareigas bei įsipareigojimus. Taisyklės yra pateikiamos interneto svetainėje www.luokessportas.lt. LSLC administracija turi
teisę atnaujinti Taisykles be išankstinio perspėjimo.
1.2. „Paslaugos“ – tai LSLC teikiamos paslaugos, kurias sudaro treniruoklių jėgos zona, fitneso ir kardio zona, bei laisvalaikio zona.
1.3. LSLC ”Lankytojas” – tai asmuo, kuris naudojasi LSLC teikiamomis Paslaugomis ir LSLC nustatyta tvarka yra susipažinęs su
LSLC naudojimosi taisyklėmis, bei tai patvirtinęs savo parašu.
1.4. Teisę naudotis LSLC paslaugomis turi asmenys pasirašę Taisyklėse arba Susipažinimo su Taisyklėmis žurnale. Už nepilnamečius
lankytojus pasirašo jų tėvai (globėjai).
1.5. Nepilnamečius lankytojus iki 16 metų turi lydėti ir prižiūrėti pilnamečiai asmenys.
1.6. LSLC neatsako už lankytojų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl LSLC kaltės.
1.7. Prieš pradedant lankytis LSLC, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su savo gydytoju ir įsitikinti, ar
sveikatos būklė leidžia naudotis LSLC Paslaugomis. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų,
atsiradusių lankantis LSLC, tenka Lankytojui. LSLC neatsako ir neatlygina Lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės
bei neturtinės žalos.
2. Saugaus elgesio taisyklės ir draudimai
2.1. Prieš naudojantis treniruokliu būtina susipažinti su treniruoklio naudojimosi taisyklėmis, pasikonsultuoti su treniruoklių salėje
esančiu LSLC atstovu dėl naudojimosi treniruokliu tvarkos.
2.2. Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio, privaloma patiesti rankšluostį.
2.3. Atlikus pratimus treniruokliai privalo būti palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems Lankytojams, treniruoklių priedai kita įranga,
svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas.
2.4. Draudžiama naudotis LSLC Paslaugomis, dėvint netinkamą, nešvarią ar netvarkingą aprangą arba avalynę. Naudojantis LSLC
Paslaugomis griežtai draudžiama dėvėti tą pačią avalinę su kuria lankytojas atvyko į LSLC.
2.5. Draudžiama į LSLC patalpas įsinešti ir vartoti maisto produktus, alkoholinius gėrimus, rūkyti.
2.6. Draudžiama nepilnamečiams lankytojam, iki 16 metų naudotis LSLC paslaugomis be pilnamečių asmenų priežiūros.
2.7. Draudžiama naudotis laikinai sugedusiais treniruokliais ar kita LSLC įranga.
3. LSCL teisės
3.1. Keisti LSLC darbo laiką.
3.2. Kilus pagrįstų abejonių dėl Lankytojo sveikatos būklės, paprašyti lankytojo nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei
pateikti gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę.
3.3. Neteikti LSLC paslaugų asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų klientų sveikatai
ir/ar gyvybei, saugumui.
3.4. Pareikalauti Lankytojų, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi LSLC Paslaugomis bei palikti LSLC patalpas.
3.5. Lankytojams, pažeidusiems šias Taisykles, taip pat tais atvejais, kai Lankytojas savo elgesiu ne vieną kartą sukelia grėsmę kitiems
LSLC Lankytojams arba LSLC apsilanko neblaivus ir neklauso LSLC atstovų nurodymų, drausti naudotis LSLC Paslaugomis.
4. Lankytojo teisės ir pareigos, atsakomybė
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4.1. Lankydamasis LSLC laikytis šių Taisyklių.
4.2. Būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų).
4.3. Atsakingai ir rūpestingai naudotis LSLC teikiamomis Paslaugomis, turtu ir inventoriumi.
4.4. Lauko avalynę palikti tam skirtoje vietoje.
4.5 Naudotis LSLC įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jo paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis
numatytais būdais ir tvarka bei laikytis atsakingų LSLC asmenų nurodymų ir rekomendacijų naudojimosi LSLC Paslaugomis.
4.6. Netrukdyti kitiems Lankytojams naudotis LSLC Paslaugomis, o pastebėjus kitų Lankytojų netinkamą elgesį arba elgesį keliantį
grėsmę kitų Lankytojų saugumui ar sveikatai, turi pranešti apie tai atsakingam LSLC asmeniui.
4.7. Nelaimingo atsitikimo atveju, nedelsiant informuoti LSLC administratorių apie savo ar kitų Lankytojų sveikatos pablogėjimą ar
traumą, patirtą naudojantis LSLC paslaugomis. Galintys padėti lankytojai turi dėti visas pastangas tokiai pagalbai suteikti, o įvykio
liudininkai suteikti visą reikalingą informaciją LSLC administratoriui bei gydytojams ar teisėsaugos institucijoms;
4.8. Lankytis tik LSLC lankytojams skirtose patalpose.
4.9. Lankytojas, prieš pasirinkdamas konkrečias LSLC Paslaugas, privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių paslaugų galimą
poveikį jam, t.y. lankytojas privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti LSLC bei naudotis jo teikiamomis
Paslaugomis.
4.10. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis LSLC, tenka
Lankytojui, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl LSLC kaltės.
4.11. Lankytojas privalo atlyginti LSLC materialinę žalą, kurią LSLC patyrė dėl Lankytojo kaltės ar dėl su lankytoju atvykusių
nepilnamečių asmenų kaltės, pagal LSLC pateiktą nuostolių įvertinimo aktą.
5. Baigiamosios nuostatos
5.1. Pasirašydamas šias Taisykles ir/arba Susipažinimo su Taisyklėmis žurnale Lankytojas savo parašu patvirtina, kad:
5.1.1. su šiomis Taisyklėmis susipažino ir sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų
nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes;
5.2. Nepilnamečių lankytojų tėvai (globėjai), pasirašydami šias Taisykles ir/arba Susipažinimo su Taisyklėmis žurnale,
patvirtina faktą, kad:
5.2.1. nepilnamečio Lankytojo sveikatos būklė leidžia jam naudotis LSLC Paslaugomis;
5.2.2. nepilnametis Lankytojas pilnai susipažino su Taisyklėmis ir jų laikysis;
5.2.3. nepilnamečio Lankytojo LSLC bei tretiesiems asmenims padaryta žala bus atlyginta LR teisės aktų nustatyta tvarka;
5.2.4. atsako už jo elgesį LSLC bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą;

Aš.......................................................................................................................................................
(Lankytojo vardas, pavardė, gimimo metai. Nepilnamečių Lankytojų atveju taip pat nurodomas tėvų (globėjų) vardas, pavardė)

su šiomis Taisyklėmis susipažinau, sutinku ir įsipareigoju jų laikytis.
..................................................................................
(Parašas, data. Nepilnamečių Lankytojų atveju pasirašo tėvai (globėjai)
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