
SVARBI INFORMACIJA VU TENISO AIKŠTYNO KLIENTAMS: 

Atkreipiame dėmesį, kad siekiant maksimalaus jūsų saugumo, aikštyno naudojimosi taisyklės ir sąlygos 
laikinai keičiasi. 

- Lankytojai įleidžiami tik įsigijus paslaugą žemiau nurodytu būdu ir tik į stadione (Saulėtekio al. 26, Vilnius) 
esantį teniso aikštyną; 

- Leidimai patekti į teniso kortą išduodami tik nuotoliniu būdu lankytojams susisiekiant su Centro 
darbuotojais el. paštu registracija@ssc.vu.lt arba telefonu +37052193035. 

- Už paslaugas atsiskaitoma tik banko pavedimu, mokėjimai grynais pinigais nepriimami; 

- Lankytojų, įsigijusių leidimus, rezervacijos patvirtinamos lankytojų nurodytais el. pašto adresais. 

- Klientai rezervuoti ir atsiskaityti už teniso aikštyno nuomą gali pirmadieniais - penktadieniais, 9.00 - 16.00 
val. Aikštyno darbo laikas karantino metu kasdien 8:00 iki 22:00 val.. 

 

Naudojimosi tvarka: 

- Apie aikštyno rezervaciją apsaugos darbuotojas administracijos informuojamas dieną prieš įvykdytą 
rezervaciją arba skubos tvarka telefonu. 

- Atvykus prie salės Saulėtekio al. 26 prašome paskambinti ant durų nurodytu numeriu. Lauke prie 
įėjimo pamatuojama temperatūra, laikantis saugaus atstumo (2 m.) atrakinamas kortas. 

- Žaidėjai turi atvykti į aikštelę jau apsirengę sportinę aprangą, taip pat ir išvykti iš jos. 

- Bet kokie susibūrimai, įskaitant ir žaidimo stebėjimą šalia korto, yra draudžiami. 

- Žaidžiama tik su savo raketėmis, kamuoliukais, jų nuomos paslauga neteikiama. 

- Vengiant kontakto žaidimo metu negalima keistis korto pusėmis, žaisti dvejetais draudžiama. 

- Aikštyne vienu metu daugiausiai gali būti ne daugiau nei 2 asmenų grupė, išskyrus artimuosius 
giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus. 

- Žaidėjai privalo vengti tiesioginio fizinio kontakto, turi griežtai laikytis asmens higienos reikalavimų (rankų  
higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas). 

- Minimalus atstumas tarp žmonių kortuose privalo būti ne mažesnis kaip 10 metrų. 

- Visiems, kurie jaučiasi prastai, serga ir patenka į koronaviruso rizikos grupes (vyresniems nei 60-ies metų 
amžiaus ir turintiems lėtinių susirgimų kaip, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligos, cukrinis diabetas, 
lėtinės kvėpavimo organų ligos, lėtinės inkstų ligos ir kitos), lankytis teniso aikštyne nerekomenduojama.  

- Aikštynuose nėra galimybės pasinaudoti dušais, persirengimo kambariais ar spintelėmis, SSC vidaus 
erdvės karantino metu lankytojams uždarytos. 

- Lankytojai privalo vengti tiesiogiai kreiptis į SSC darbuotojus, dirbančius bendrose erdvėse, išskyrus 
atvejus, kai kreipiamasi ypatingu atveju ar dėl būtinos pagalbos suteikimo, ar medikų iškvietimo. 

 

*Šios taisyklės gali būti bet kada koreguojamos ar papildytos tiek mūsų iniciatyva, tiek atsakingų Lietuvos 
valdžios institucijų nurodymu. 


