ANKETA

Parašas: ................................................

Vardas
Pavardė
Gimimo data
Kontaktinis tel. nr.
El.paštas
Kokiame Vilniaus rajone gyvenate?
Kokie svarbiausi Jūsų reikalavimai
sporto klubui?
Iš kur sužinojote apie „DivaNamai“?
Kokį užsiėmimą(-us) lankysite?
KLAUSIMAS NĖŠČIOSIOMS: Kelintą
mėnesį laukiatės?

NAUDOJIMOSI UAB ,,Divos namai“
TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS
I.

Bendrosios nuostatos
1.

II.

III.

Naudojimosi UAB ,,Divos namai“ (toliau – Sporto klubas) teikiamomis paslaugomis taisyklės (toliau – Taisyklės)
nustato paslaugų teikimo tvarką Sporto klube, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus asmeniui
sudariusiam sutartį su Sporto klubu dėl paslaugų teikimo (įsigijus vienkartinį ar daugkartinį abonementą) (toliau –
Klientas), Sporto klubo ir Kliento teises bei įsipareigojimus. Klientas, sudarydamas Sutartį, turi teisę susitarti dėl
individualių sąlygų, išskyrus sąlygas, kurios yra privalomos Šalims pagal galiojančius teisės aktus.

Teisė naudotis paslaugomis
Teisę naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis (toliau – Paslaugos) turi asmenys, pasirašytinai susipažinę
su Taisyklėmis, sudarę sutartį dėl Paslaugų teikimo, sumokėję vienkartinį Paslaugos mokestį ar įsigiję abonementą (t.y.
sumokėję numatytą pasirinktų Paslaugų kainą ir gavę Abonemento daugkartinio naudojimo vardinę kortelę (toliau Abonementas).
3.
Nepilnamečiai vaikai (asmenys jaunesni, nei 18 metų) ir negalią turintys asmenys lankytis Sporto klube ir
naudotis Sporto klubo teikiamomis Paslaugomis turi teisę tik lydimi juos prižiūrinčių pilnamečių asmenų (tėvų, globėjų,
grupių vadovų ir kt., kurie užtikrina ir/ar prisiima atsakomybę už šių asmenų:
• tinkamą elgesį Sporto klube, supažindinimą su šiomis Taisyklėmis ir jų laikymąsi;
• sveikatos būklės tinkamumą naudotis konkrečiomis Paslaugomis;
• Sporto klubui ir/ar tretiesiems asmenims padarytą žalą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
• Tėvai ar globėjai parašo laisvos formos sutikimą, kad jų atžala yra sveikas ir gali lankyti sporto kluo
užsiėmimus.
4.
Klientas, norėdamas įsigyti abonementą ar išbandyti Paslaugas, Sporto klubui turi pateikti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą su nuotrauka (tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą ir pan.)
2.

Abonemento naudojimo tvarka, patekimas į Sporto klubą
Klientas Sporto klubo salėmis gali naudotis tik pagal numatytą užsiėmimų tvarkaraštį. Klientui pavėlavus į jau
prasidėjusią treniruotę, treneriai turi teisę neįleisti Kliento į vykstantį užsiėmimą ir Klientui už šią treniruotę pinigai
negrąžinami.
6.
Sumokėjus pasirinktos Paslaugos mokestį, Klientui yra įteikiama Abonemento daugkartinio naudojimo vardinė
kortelė (toliau – Kortelė), kuri padeda identifikuoti Klientą jo apsilankymo metu.
7.
Klientui praradus Kortelę, Sporto klubas išduoda naują Kortelę, Klientui papildomai sumokėjus 3 Eur.
8.
Nuo Abonemento aktyvavimo dienos, nepriklausomai nuo to ar Klientas pradėjo naudotis Paslaugomis ar ne,
pradedamas skaičiuoti Abonemento galiojimo terminas.
9.
Abonemento galiojimo laikas gali būti stabdomas, prieš tai informavus Sporto klubą, sekančia tvarka:
• 1 ir 2 mėnesių Abonementai nestabdomi jokiu atveju; (išimtis prieš perkantis Abonementą informavus
administraciją dėl išvykimo, atostogų ar kitų nebuvimo užsiėmimuose priežasčių Abonementui gali būti suteikta
papildoma savaitė);
• 3 mėnesių Abonementas gali būti stabdomas 1 kartą ne daugiau kaip 7 dienoms;
5.
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• 6 mėnesių Abonementas gali būti stabdomas 2 kartus ne daugiau kaip 14 dienų;
• 12 mėnesių Abonementas gali būti stabdomas 2 kartus ne daugiau kaip 30 dienų;
10.
Klientui, įsigijusiam Abonementą, sumokėti pinigai nėra grąžinami.
11.
Klientas, už kurio Abonementą sumokėjo jo darbdavys (įmonė), neturi teisės nutraukti narystės galiojimo ir
reikalauti už ją darbdavio sumokėtų įmokų grąžinimo.
IV.

Kliento asmeninių daiktų laikymas
12.
Asmeninius daiktus Klientas palieka Sporto klubo rūbinėje ir rakinamoje persirengimo spintelėje.
13.
Sporto klubas neteikia Kliento daiktų pasaugos paslaugų, Sporto klubas nėra profesionalus saugotojas, jis tik
sudaro Klientui galimybę neatlygintinai palikti atsineštus daiktus tam skirtose vietose ir negarantuoja Kliento paliekamų
daiktų saugumo bei neatsako už jų praradimą ir/ar sugadinimą. Klientas pats turi būti atidus, rūpestingas ir apdairus,
nesinešti į Sporto klubą ir nepalikti Sporto klubo rūbinėje ir rakinamose spintelėse vertingų, brangių daiktų ir/ar
dokumentų. Užrakindamas persirengimo spintelę Klientas turi būti itin atidus ir patikrinti ar ji patikimai užrakinta.
Klientas pats prisiima visą riziką dėl paliktų daiktų saugumo iš to kylančias pasekmes ir atsakomybę.
14.
Klientas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus ir (arba)
policiją.
15.
Klientas, palikdamas Sporto klubą, privalo atlaisvinti rakinamas persirengimo spinteles, pasiimti visus savo
asmeninius daiktus.
16.
Sporto klube rasti Kliento palikti daiktai bus saugomi ne ilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.
17.
Klientas už pamestą/sugadintą persirengimo spintelės raktą Sporto klubui sumoka 6 Eur; už prarastą/sugadintą
rankšluostį – 12 Eur. Neatsiskaičius už pamestus/sugadintus daiktus, Kliento Abonementas tampa negaliojančiu.

V.

Saugaus elgesio taisyklės
18.
Žemiau išvardinti reikalavimai ir draudimai yra nustatyti siekiant užtikrinti Klientų saugumą, Sporto klubo turto
apsaugą, kitų galiojančių teisės aktų tinkamą vykdymą, todėl Klientas turi atsakingai, sąžiningai ir rūpestingai jų laikytis.
19.
Sporto klube draudžiama:
• naudotis Sporto klubo Paslaugomis dėvint netinkamą, nešvarią ar netvarkingą aprangą ar avalynę;
• fotografuoti ir/ar filmuoti Sporto klube neturint išankstinio raštiško Sporto klubo sutikimo;
• į Sporto klubo patalpas įsinešti ir/ar vartoti maisto produktus, ir/ar alkoholinius gėrimus, ir/ar narkotines ar
psichotropines medžiagas, ir/ar kitus uždraustus daiktus, kurie yra išimti iš civilinės apyvartos ar kurių apyvarta yra
ribota. Gaiviuosius gėrimus ir vandenį Klientui leidžiama įsinešti tik nedūžtančiuose induose;
• persirengimo patalpose ir/ar dušinėse atlikti asmens higienos procedūras, naudoti plaukų džiovintuvus ne
galvos, o aprangos detalių džiovinimui;
• netinkamai naudotis Sporto klube esančiu inventoriumi ar kita įranga/daiktais, gadinti ar kitaip daryti žalą
minėtiems daiktams;
• rūkyti Sporto klubo patalpose.
Sporto klubo teisės ir pareigos
20.
Sporto klubas turi teisę:
• keisti Sporto klubo darbo ir užsiėmimų laiką;
• atliekant profilaktikos ar panašius darbus, neteikti Paslaugų iki 48 (keturiasdešimt aštuonių) valandų. Apie tai
Klientas bus informuojamai iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas, Sporto klubo internetinėje
svetainėje www.divanamai.lt, Paslaugų teikimo vietos registratūroje, skelbimų lentoje arba Kliento kontaktais,
nurodytais Anketoje;
• kilus pagrįstų abejonių dėl Kliento sveikatos būklės, paprašyti Kliento nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su
gydytoju bei pateikti gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę;
• neteikti atitinkamų Paslaugų asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar
kitų Klientų sveikatai ir/ar gyvybei, saugumui, teisėtiems interesams;
• kitas Taisyklėse ir teisės aktuose numatytas teises.
21.
Sporto klubas įsipareigoja:
• neteikti jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus įgaliotas valstybės institucijas ir esant jų rašytiniam prašymui,
jokių duomenų apie Klientą, įskaitant Kliento apsilankymus, Abonemento variantus ar kitą informaciją, susijusią su
Klientu ir jo veikla Sporto klube. Kliento asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais
asmens duomenų apsaugą ir Sporto klubo asmens duomenų apsaugos politika.
22.
Sporto klubas suteikia Klientui galimybę naudotis jo teikiamomis Paslaugomis, pasirinkti iš Sporto klubo siūlomų
Paslaugų, Kliento poreikius atitinkančias Paslaugas, tačiau Sporto klubas jokiu būdu nevertina šių Paslaugų įtakos/
poveikio konkretaus Kliento sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio, - visą su tuo susijusią riziką, pasekmes
ir atsakomybę prisiima pats Klientas.
23.
Sporto klubas neatsako už Kliento be priežiūros paliktus vaikus.

VI.

VII.

Kliento pareigos
Klientas įsipareigoja:
• Sporto klube dėvėti tik toms patalpoms skirtą švarią bei tvarkingą aprangą ir avalynę;
• lankydamasis Sporto klube laikytis šių Taisyklių;
• būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų;
• atsakingai, atidžiai ir rūpestingai naudotis Sporto klubo teikiamomis Paslaugomis, turtu, inventoriumi, kita
įranga ir daiktais;

24.
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vietas;

• treniruotės (užsiėmimo) metu naudotą inventorių (kilimėlius, svarelius ir kt.) tvarkingai padėti į jiems skirtas

• imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Paslaugomis nepadarytų žalos sau, Sporto klubui, kitų
Sporto klubo Klientų bei darbuotojų sveikatai ir turtui;
• netrukdyti Sporto klubo darbuotojams vesti treniruočių (užsiėmimų), netrukdyti kitiems Klientams naudotis
Sporto klubo Paslaugomis, o pastebėjus kitų Klientų netinkamą elgesį arba elgesį, keliantį grėsmę kitų Klientų saugumui,
sveikatai ar gyvybei, turi nedelsdamas pranešti apie tai Sporto klubo darbuotojui;
• nelaimingo atsitikimo atveju, nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus apie savo ar kitų Klientų sveikatos
pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Sporto klubo Paslaugomis. Galintys padėti Klientai turi dėti visas pastangas
tokiai pagalbai suteikti, o įvykio liudininkai - suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui bei
gydytojams ar teisėsaugos institucijoms;
• lankytis tik Sporto klubo Klientams skirtose patalpose.
25.
Klientas, prieš pasirinkdamas konkrečias Sporto klubo Paslaugas, privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių
Paslaugų galimą poveikį jam, t.y. Klientas privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Sporto klubą ir
naudotis jo teikiamomis Paslaugomis.
26.
Klientui, prieš pradedant naudotis Sporto klubo teikiamomis Paslaugomis, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos
būklę, gauti gydytojų rekomendacijas/patarimus. Visa atsakomybė dėl Kliento sveikatos sutrikimų, gydytojų
rekomendacijų nesilaikymo, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto klube/ naudojantis
Paslaugomis, tenka Klientui, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės.
VIII.
Baigiamosios nuostatos
27.
Sporto klubas turi teisę atsisakyti teikti Paslaugas asmenims, pažeidusiems šias Taisykles, taip pat kitiems
nepageidaujamiems asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę kitiems Sporto klubo Klientų interesams ir/ar nesuderinamas
su šiomis Taisyklėmis. Sporto klubo darbuotojai turi teisę pareikalauti Klientų, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti
naudojimąsi Sporto klubo Paslaugomis bei palikti Sporto klubo patalpas. Pinigai Klientui už šį apsilankymą negrąžinami.
28.
Klientui nesilaikant ar pažeidus šias Taisykles, taip pat tais atvejais, kai Klientas savo elgesiu ne vieną kartą
sukelia grėsmę kitiems Sporto klubo Klientų interesams arba ne vieną kartą apsilanko Sporto klube neblaivus ir neklauso
teisėtų Sporto klubo darbuotojų nurodymų, Sporto klubas turi teisę nutraukti Kliento Abonemento galiojimą ir negrąžinti
sumokėtų pinigų, o pažeidusio Taisykles Kliento neįleisti į Sporto klubą.
29.
Esant Kliento prašymui, šių Taisyklių nuorašas įteikiamas Klientui Sporto klubo registratūroje arba išsiunčiamas
Kliento nurodytu elektroninio pašto adresu. Su šiomis Taisyklėmis galima susipažinti internetinėje svetainėje http://
divanamai.lt/.
30.

Šios Taisyklės privalomos visiems Sporto klubo Klientams be jokių išimčių.

Aš, ________________________________________ (vardas, pavardė) žemiau pasirašęs (-iusi) susipažinau su šiomis
Taisyklėmis, sutinku jų laikytis bei prisiimu atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą ir iš
to kylančias pasekmes.
_______________________________________
(Vardas, Pavardė)
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SUTIKIMAS
Dėl fotografavimo, filmavimo bei nuotraukų ir/arfilmuotos medžiagos viešinimo

2020 m. ____________________ ___ d.
(mėnuo)

(diena)

Vilnius
Aš, _________________________________________________________ pareiškiu, kad
(Vardas, Pavardė)

SUTINKU_______________
(parašas)

NESUTINKU_________________ būti fotografuojamas (-a),
(parašas)

filmuojamas (-a) ir/ar būtų daromas mano balso garso įrašas UAB ,,Divos Namai”, juridinio asmens kodas 303331019, buveinės
adresas Gedimino pr. 16 (Centro pasažo 2 aukštas), Vilnius, (toliau tekste vadinama Sporto klubas) ir/ar Sporto klubo specialiai
šiems tikslams pasamdyto savo srities profesionalo.
Aš, suteikiu Sporto klubui leidimą nuotraukas, filmuotą medžiagą su mano atvaizdu (taip pat ir fragmentiniu atvaizdu),
garso įrašus neatlygintinai naudoti spaudoje, leidiniuose, parodose, interneto svetainėse, televizijoje ir kituose informavimo
šaltiniuose. Leidimą suteikiu iliustruoti arba viešinti Sporto klubo veiklai ar projektams, jų praeičiai, dabarčiai ar ateičiai, kad
Sporto klubas tvarkytų mano vaizdo duomenis, Sporto klubo asmens duomenų apsaugos taisyklėse nustatyta tvarka.

Aš, patvirtinu ir pareiškiu, kad esu SUSIPAŽINĘS (-USI) ______________su Sporto klubo
(parašas)

asmens duomenų apsaugos politika, esu informuotas apie savo teises ir pareigas, žinau ir suprantu, kad: turiu teisę inter
alia būti informuotas (-a) apie savo asmens duomenų tvarkymą; susipažinti su Sporto klubo tvarkomais savo asmens duomenimis
ir reikalauti sunaikinti ir/ar ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis; bet kuriuo metu atšaukti duotą
sutikimą ir leidimą naudoti mano atvaizdą, pateikiant Sporto klubui raštišką, duoto sutikimo ir/ar leidimo atšaukimą (atsisakymą);
pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl neteisėto mano asmens duomenų gavimo, tvarkymo ir/ar tikslinimo.
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