SPORTINIO UGDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO
SUTARTIS
20_____ m. ___________________________ d. Nr. __________
VšĮ futbolo akademija „Panevėžys“ (toliau – paslaugos teikėjas), veikianti pagal įstatus, atstovaujama
viena šalis
ir prašymą pateikęs asmuo
(toliau – atstovas)
(vardas, pavardė, adresas, telefono numeris)

atstovaujantis
(vardas, pavardė, gimimo data)

interesus (toliau – paslaugos gavėjas), kita šalis, sudaro šią sportinio ugdymo paslaugų teikimo (toliau – sutartis):
I. SUTARTIES OBJEKTAS
1. Ši sutartis nustato futbolo neformaliojo ugdymo, pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo, meistriškumo
tobulinimo, didelio sportinio meistriškumo programų (toliau – sportinio ugdymo programos) vykdymą, siekiant
paslaugos gavėjo saviraiškos poreikių tenkinimo bei bendrųjų ir dalykinių kompetencijų įgijimo.
II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2. Paslaugos teikėjas įsipareigoja:
2.1. užtikrinti kokybišką sportinio ugdymo programų vykdymą. Tuo atveju, jei paslaugos gavėjas ne dėl
paslaugos teikėjo kaltės lanko ne visus sportinio ugdymo programos užsiėmimus, paslaugos teikėjas neatsako už
tai, kad bus perteikta ne visa ugdymo programa;
2.2. ugdymo procesą organizuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, kurie
reglamentuoja paslaugos teikėjo veiklą. Ugdymo procese taikyti šiuolaikišką treniravimo metodikų ir
technologijų diegimą, skatinimo bei asmeninio motyvavimo sistemą, ugdyti dorovines, pilietines, tautines bei
patriotines nuostatas.
2.3. sudaryti sąlygas paslaugos gavėjui naudotis turimomis sporto bazėmis ir reikalingu sporto inventoriumi;
2.4. užtikrinti, kad paslaugos gavėjas būtų ugdomas saugioje ir sveikoje aplinkoje;
2.5. sudaryti sąlygas paslaugos gavėjui dalyvauti varžybose, miesto ir šalies renginiuose bei atstovo prašymu
teikti informaciją apie ugdymo(si) rezultatus;
2.6. informuoti paslaugos gavėją ir atstovus apie pasikeitusį atlyginimo dydį už teikiamas sportinio ugdymo
paslaugas ;
2.7. paslaugos gavėjui pateikus reikiamus dokumentus, taikyti lengvatas už teikiamas paslaugas
paslaugos teikėjo nustatyta tvarka;
2.8. tvarkant asmens duomenis vadovautis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymu, bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, kuris taikomas nuo 2018 m. gegužės
25 d.;
2.9. laikytis VšĮ futbolo akademijos „Panevėžys“ etikos kodekso.
3. Paslaugos gavėjas įsipareigoja:
3.1. reguliariai ir punktualiai lankyti treniruotes pagal sudarytą tvarkaraštį, pagal gebėjimus atlikti trenerio
skirtas užduotis bei pavedimus, dalyvauti miesto, šalies ir tarptautiniuose renginiuose;
3.2. saugoti ir tausoti paslaugos teikėjo turtą bei inventorių;
3.3. reguliariai tikrintis sveikatą sporto medicinos centre bei pateikti išduotą sveikatos pažymą (vaikams
nedalyvaujantiems oficialiose LVJFA ir LFF varžybose pateikti sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, leidžiančią
lankyti futbolo treniruotes ir dalyvauti varžybose);
3.4. pagarbiai elgtis su kitais paslaugos teikėjo bendruomenės nariais – komandos draugais, treneriais,
administracijos darbuotojais, aptarnaujančiu personalu, laikytis sportininko etikos kodekso, virtualioje erdvėje

neskleisti kitų asmenų privatumą pažeidžiančios informacijos. Treniruočių metu nesinaudoti mobiliojo ryšio
priemonėmis, neįrašinėti kitų bendruomenės narių pokalbių;
3.5. laikytis VšĮ futbolo akademijos „Panevėžys“ etikos kodekso;
3.6. sporto bazėse, išvykų į varžybas metu nevartoti, neplatinti ir nesinešioti narkotinių, psichotropinių
medžiagų, alkoholio ir tabako gaminių;
4. Atstovas įsipareigoja:
4.1. užtikrinti paslaugos gavėjo dalyvavimą sportinio ugdymo programos įgyvendinimo procese,
bendradarbiauti su grupės treneriu bei administracija, sprendžiant sutartyje numatytų paslaugų klausimus;
4.2. aprūpinti paslaugos gavėją individualiu inventoriumi, pagal galimybes prisideti prie kolektyvo sportinės,
projektinės veiklos organizavimo ir su šia veikla susijusių finansinių išlaidų;
4.3. pagal galimybes aktyviai dalyvauti atstovams skirtuose renginiuose, susirinkimuose, kituose paslaugos
teikėjo renginiuose;
4.4. laiku sumokėti paslaugos teikėjo nustatyto dydžio mokestį už suteiktas sportinio ugdymo
paslaugas;
4.5. pateikti pilną ir išsamią informaciją apie paslaugos gavėjo sveikatą (vaiko sveikatos būklės pažymėjimą)
bei rūpintis, kad paslaugos gavėjas laiku pasitikrintų sveikatą Panevėžio sporto medicinos centre ar sveikatos
priežiūros įstaigoje. Nepateikus reikiamų pažymų laiku, treneris turi teisę nepriimti paslaugos gavėjo į
užsiėmimus, vežtis į varžybas;
4.6. atlyginti paslaugos gavėjo padarytą žalą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
4.7. laikytis šioje Sutartyje numatytų sąlygų, VšĮ futbolo akademijos „Panevėžys“ etikos kodekso ir kitų
įstaigos vidaus tvarkos bei teisės aktų;
5. Paslaugos teikėjas turi teisę keisti teikiamų paslaugų įkainius, apie tai iš anksto informavęs paslaugos
gavėjus ir jų atstovus, sutartyje nurodytais kontaktais.
III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
6. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki paslaugos gavėjas baigia sportinio ugdymo
programą(as) arba vienos iš šalių iniciatyva.
7. Sutartis gali būti pakeista arba nutraukta atskiru šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.
8. Visais kitais sutartyje nenumatytais klausimais abi šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais.
9. Sutarties nutraukimas nepanaikina paslaugos gavėjo pareigos sumokėti mokesčio už suteiktas
sportinio ugdymo paslaugas.
IV. GINČŲ SPRENDIMAS
10. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai).
V. SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI:
VšĮ futbolo akademija „Panevėžys”
Kodas: 304764443
Adresas: Smėlynės g. 2B, Panevėžys
(parašas, vardas, pavardė)

Paslaugos gavėją atstovaujantis asmuo

(parašas, vardas pavardė)
A. V.

Sutartis nutraukiama
__________________________________________________________________________________________
(teisės akto Nr. ir data)

