
 

Atsakomybės sutikimas 

sportuoti  VšĮ krepšinio akademijos 

„Saulė“ sporto salėje 
(Pramonės g. 13) 

 

Pildo atsakingas už nepilnametį asmuo 
 

Tėvų / globėjų kontaktinė informacija: 
Vardas, pavardė : 

Telefono nr. : 

Vaiko (-ų) / globotinio (-ės, -ių) kontaktinė informacija: 
Vardas, pavardė : 

Gimimo data : 

Sutikimas galioja iki kol vaikui sukaks 18 m.  

 
 

Tėvai (globėjai) pasirašydami  vidaus tvarkos taisykles ir 

atsakomybės sutikimą, patvirtina: 

 

1. Su sporto salės  taisyklėmis susipažinau ir supažindinau savo 

nepilnametį vaiką /globotinį .  

2. Leidžiu į sporto salę vieną vaiką bei įsipareigoju laikytis taisyklių bei 

užtikrinu, kad jų laikysis mano nepilnametis vaikas / globotinis, taip pat 

prisiimu visą su šių taisyklių laikymusi ir galimos žalos atsiradimu 

susijusią riziką. 

3. Man ir mano nepilnamečiui vaikui / globotiniui yra žinoma, jog 

sporto salės taisyklės  buvo pateiktos kartu su sutikimu, kaip šio 

sutikimo dalis. 

4. Man ir mano nepilnamečiui vaikui  / globotiniui yra išaiškinta, 

suprantama ir žinoma, jog sporto salėje ir pagalbinėse patalpose reikia 

elgtis atsakingai bei atsargiai, įvertinant savo galimybes ir sugebėjimus, 

nekeliant pavojaus ir rizikos sau ir tretiesiems asmenims. 

5. Patvirtinu, jog mano nepilnametis vaikas/ globotinis  neserga 

jokiomis ligomis, nėra tokios būklės, kuriai esant negalėtų sportuoti. 

Įvertinau savo vaiko / globotinio fizinių krūvių galimybes ir prisiimu 

visą su tuo susijusią atsakomybę dėl galimų sveikatos sutrikimų bei 

atsiradimų. 

 

 

 

 

6. Sutinku, jog mano nepilnamečiui vaikui  / globotiniui nesilaikant 

taisyklių visa atsakomybė tenka tėvams/ globėjams bei suprantu, VšĮ 

Šiaulių krepšinio akademija „Saulė“  nėra atsakinga už žalos atsiradimą 

ir atlyginimą, kuri kilo dėl taisyklių nesilaikymo ar netinkamo 

laikymosi, vaiko (-ų) / globotinio (-ės, -ių) neatsargaus ar pavojingo 

elgesio. 

7. Nieko neverčiamas (-a) ir prisiimdamas (-a) visą atsakomybę dėl 

savo nepilnamečio vaiko (-ų) / globotinio (-ių) patirtos žalos ar 

tretiesiems asmenims mano nepilnamečio vaiko (-ų) / globotinio (-ių) 

padarytos žalos, patvirtinu, kad leidžiu savo nepilnametį vaiką (-us) / 

globotinį (-ę, -ius) į sporto salę  be suaugusiojo priežiūros. 

 

 

Su sporto salės  taisyklėmis SUSIPAŽINAU IR SUTINKU. 

Patvirtinu, jog šiuo sutikimu įsipareigoju laikytis šio sutikimo 

sąlygų ir visų taisyklių. 

 

PATVIRTINU, kad pateikta informacija yra teisinga. 

 

 

_________________________________________________________ 
Data                           Vardas, Pavardė                                        Parašas 

 

 

Sporto salės taisyklės: 
1.  Nepilnamečiai privalo pristatyti tėvų ar globėjų pasirašytą sutikimą.  

2. Lankytojus iki 8m. amžiaus privalo atlydėti ir prižiūrėti 

tėvai/globėjai. 

3.  VšĮ Šiaulių krepšinio akademija „Saulė“  neteikia vaikų priežiūros 

paslaugų. 

4. Jei turite sveikatos problemų ar sutrikimų NESPORTUOKITE. 

5. Į sporto salę galima eiti sportuoti tik su švaria avalyne ir sportine 

apranga, be aštrių daiktų, diržų, raktų, pakabukų, papuošalų ar kitų 

aštrių rūbų detalių. 

6. Draudžiama atlikti dėjimus į krepšį, kabintis už lanko, lipti į balkoną, 

karstytis ant tinklo, kaboti ant vartų turėklų. 

7. Atsižvelgiant į elgesio taisyklių pažeidimų dažnumą ir kitas 

aplinkybes (pavojaus sau ar tretiesiems asmenims sukėlimą), VšĮ 

Šiaulių krepšinio akademija „Saulė“  darbuotojas turi teisę paprašyti 

palikti sporto salę be teisės į ją sugrįžti. Neišnaudotas laikas 

nekompensuojamas ir sumokėti pinigai negrąžinami. 


