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VILNIAUS UNIVERSITETO SVEIKATOS IR SPORTO CENTRO 

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS LANKYTOJAMS 

 

1. Sveikatos ir sporto centro (toliau - SSC) paslaugos teikiamos pagal prašymus, įsigijus leidimą ar 

pagal sudarytas sutartis. 

2.  Lankytojai įsigydami leidimą SSC paslaugoms privalo parodyti asmens tapatybės dokumentą, o 

VU studentai - studento pažymėjimą. 

3. Atvykus į sporto bazę, privaloma turėti leidimą užsiėmimams ir asmens dokumentą (VU studentai 

apsaugos sargui pateikia studento pažymėjimą), užsiregistruoti lankytojų registracijos žurnale. 

Treniruotės metu palikti leidimą apsaugos sargui. 

4. Leidimu gali naudotis tik jo savininkas. Susirgus ar išvykus grupės leidimo savininkui, 

atsakomybę už grupės veiksmus privalo prisiimti kitas grupės atsakingas asmuo perregistruojant 

leidimą. 

5. Pametus leidimą, naujas leidimas neišduodamas. 

6. Savarankiškai sportuojančių grupių užsiėmimai galimi tik SSC administracijai pateikus prašymą 

(žr. PRIEDAS 1), Rektoriaus Taurės varžybų paraišką (žr. PRIEDAS 2) su grupės sąrašu. Visi 

sportuojantys asmenys privalo susipažinti ir pasirašyti už SSC vidaus taisyklių laikymąsi. 

Pasikeitę ar naujai priimti grupės nariai privalo būti įtraukti į bendrą grupės sąrašą prašyme 

(paraiškoje) ir pasirašyti už SSC vidaus taisyklių laikymąsi. 

7. Vykdyti savarankiškus užsiėmimus sporto bazėse leidžiama tik laisvu nuo akademinių grupių 

pratybų ir rinktinių treniruočių metu. 

8. Jūsų savarankiškos treniruotės vykdomos leidime nurodytose sporto bazėse pasirinktomis 

DIENOMIS IR VALANDOMIS. Įėjimas į rūbinę su grupės atsakingu asmeniu galimas likus 15 

min iki treniruočių pradžios.  

9. Likus pusei valandos iki SSC uždarymo klientai neįleidžiami. 

10. Išsinuomojus pusę žaidimų salės, žaisti per visą salę draudžiama.  

11. Draudžiama vaikščioti po žaidimų salę, kai joje vyksta kitų grupių užsiėmimai.  

12. Bet kokia komercinė veikla (rinkliavos už grupinius užsiėmimus ir pan.) VU sporto bazėse, 

išsinuomojus jas VU studentams taikytinais įkainiais, yra griežtai draudžiama. 

13. Grupei, kurią sudaro VU studentai ir/ar VU darbuotojai ir/ar privatūs asmenys, valandinis salės 

mokestis skaičiuojamas 50 proc. apmokant VU studentams taikytinais įkainiais, 50 proc. – 

privatiems/VU darbuotojams taikytinais įkainiais.  

14. Už tvarką persirengimo kambariuose, dušuose, sporto salėse, kitose SSC patalpose bei saugumą 

treniruočių metu atsako visi individualiai sportuojantys asmenys bei grupių atsakingieji. Patalpos 

turi būti paliekamos tvarkingos, inventorius ir kita įranga naudojami pagal paskirtį. 

15. Draudžiama naudotis ir treniruotis sugedusiais ar netvarkingais įrenginiais. Apie įrenginių gedimą 

reikia nedelsiant informuoti SSC darbuotojus. 

16. Asmenys, atvykę į sporto bazę, užsiėmimų metu privalo avėti švarią sportinę avalynę.  

17. Draudžiama lankytis neblaiviems, vartoti svaigalus ir rūkyti visose SSC patalpose.  

18. SSC lankytojai patys atsako už savo sveikatos būklę, treniruočių metu įvykusius nelaimingus 

atsitikimus ir jų pasekmes bei persirengimo kambariuose paliktus vertingus daiktus. 

19. Neatvykus į užsiėmimą užsakovui pinigai negrąžinami. Dėl SSC kaltės nurodytu laiku nesuteikta 

paslauga kompensuojama kitu laiku arba kitokio pobūdžio paslaugomis. 

20. SSC administracija už nusižengimus vidaus tvarkos taisyklėms turi teisę apriboti lankymąsi sporto 

bazėse. 

21. Savarankiškai sportuoti ir būti treniruoklių salėje nepilnamečiams klientams iki 14 metų amžiaus 

yra draudžiama. 14 - 18 nepilnamečiai klientai treniruoklių salėje gali sportuoti tik pateikę vieno iš 

tėvų (globėjų) rašytinį prašymą (PRIEDAS 3), pažymą apie sveikatos būklę ir pasirengimą 

sportuoti treniruoklių salėje. 
 


