Mokinių priėmimo į Jonavos sporto centrą
tvarkos aprašo
2 priedas
MOKINIŲ PRIĖMIMO Į JONAVOS SPORTO CENTRĄ SUTARTIS

Sutarties sudarymo data: .............................
Sutarties sudarymo vieta: Jonava

Registracijos data: .......................................
Registracijos numeris .....................................

Paslaugos gavėjas (mokinys) vardas, pavardė ........................................, asmens kodas
...………..…….................., atstovaujamas
Vieno iš tėvų / globėjų vardas, pavardė
...........................................................................................................................................,
toliau
vadinamas Paslaugos gavėju, ir Jonavos sporto centras, kodas 190309410, atstovaujamas direktorės
pavaduotojos ugdymui Dalios Venckevičienės, veikiantis pagal Jonavos sporto centro nuostatus,
toliau vadinamas Paslaugos teikėju, sudarėme šią paslaugų teikimo sutartį (toliau vadinama
Sutartimi):
I. SUTARTIES OBJEKTAS
1.
Sporto šakos pavadinimas........................................... sportinio ugdymo paslaugos
suteikimas.
II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2. Paslaugos gavėjas patvirtina, kad jam yra žinoma ir jis neprieštarauja, kad Paslaugų
teikėjas pateiks Paslaugos gavėjo (mokinio) vardą, pavardę, asmens kodą ir kontaktus Mokinių
registrui.
3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
3.1. užtikrinti sportinio ugdymo paslaugų teikimą pagal Paslaugos gavėjo pasirinktą sporto
šakos programą;
3.2. užtikrinti mokiniui saugią ir sveiką sportinio ugdymo (si) aplinką teisės aktų nustatyta
tvarka, taikant tam būtiną įrangą ir priemones;
3.3. užtikrinti, kad mokinį ugdys asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos sporto
įstatymo nustatytus reikalavimus;
3.4. organizuoti sportinį ugdymą vadovaudamasi aktyvumo, savanoriškumo,
savarankiškumo, sąmoningumo, profesionalumo principais ir taikyti šiuolaikišką neformaliojo
švietimo tikslus atitinkančią vertinimo, skatinimo, asmeninio motyvavimo sistemą;
3.5. padėti plėtoti įvairius jo sportinius interesus, formuoti dorovės ir sveikos gyvensenos
pagrindus, lavinti gebėjimą jais vadovautis, diegti mokiniui darbštumo, atsakomybės, pilietiškumo,
pasitikėjimo, savarankiškumo, atvirumo, iniciatyvumo ir reiklumo sau principus;
3.6. pradėjus mokiniui dalyvauti oficialiose nacionalinių sporto šakų federacijų varžybose
pagal finansines galimybes aprūpinti jį Centro sportine apranga ir padengti dalyvavimo šiose
varžybose išlaidas;
3.7. teikti mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie jo sportinio ugdymosi
pasiekimus ir elgesį;
3.8. informuoti Paslaugos gavėją apie pasikeitusį mokestį už sportinį ugdymą.
4. Paslaugos gavėjas įsipareigoja:
4.1. užtikrinti mokinio punktualų ir reguliarų treniruočių lankymą, dalyvavimą varžybose,
informuoti trenerį apie mokinio nedalyvavimo treniruotėse, varžybose priežastis;

4.2. bendradarbiauti su Paslaugos teikėju sprendžiant mokinio sportinio ugdymosi ir elgesio
klausimus;
4.3. atlyginti Paslaugos teikėjui dėl mokinio kaltės padarytą žalą teisės aktų nustatyta tvarka;
4.4. raštu informuoti apie mokinio sveikatos sutrikimus, į kuriuos turėtų atsižvelgti treneris;
4.5. mokėti mokestį už sportinį ugdymą Jonavos rajono savivaldybės tarybos nustatyta
tvarka;
4.6. tikrinti sveikatą du kartus per metus trenerio liepimu, jei gydytojas nenustatė kitaip;
4.7. laikytis treniruočių ar varžybų metu mokinių saugos ir sveikatos taisyklių, būti
sąžiningu, gerbti varžovus, teisėjus, trenerius, pačią sporto šaką, sirgalius ir visus, kurie su tuo
susiję.
III. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMO TVARKA
5. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 12 klasių baigimo, rugpjūčio 30
d., o finansinių įsipareigojimų atžvilgiu - iki galutinio tarpusavio atsiskaitymo.
6. Sutartis gali būti pakoreguota arba nutraukta atskiru šalių susitarimu, kuris yra
neatsiejama šios sutarties dalis.
7. Paslaugos gavėjas turi teisę nutraukti šią Sutartį, informavęs trenerį arba pateikęs raštišką
prašymą Paslaugos teikėjui ir finansiškai atsiskaitęs.
8. Paslaugos teikėjas turi teisę nutraukti šią Sutartį, treneriui informavus Paslaugos gavėją
apie vieno iš Paslaugos gavėjo Sutarties 4.1 - 4.7 papunkčių pažeidimų.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9. Sutarties papildymai, pakeitimai galioja tik raštu sutikus abiem Sutarties šalims.
10. Pasikeitus adresams, telefonų ir faksų numeriams, banko rekvizitams, Sutarties šalys
įsipareigoja apie tai informuoti raštu viena kitą.
11. Ginčai, susiję su šia Sutartimi, sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai
sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
12. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną
kiekvienai šaliai.
Sutarties šalių rekvizitai ir parašai:
Paslaugos gavėjas
Vieno iš tėvų / globėjų vardas, pavardė
.................................................................
Parašas
Gyvenamosios vietos adresas
.................................................................
Telefonas
.................................................................
El. Paštas
................................................................

Paslaugos teikėjas
Jonavos sporto centras
...............................................................
Parašas
Direktorės pavaduotoja ugdymui
Dalia Venckevičienė
Žeimių g. 17, Jonava
Telefonas, faksas +370 349 616 36
El. paštas info@jkksc.lt

