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I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Sveikatingumo
skyriaus vienkartinėmis ir abonementinėmis paslaugomis. Tokie asmenys (toliau – Lankytojai) privalo
susipažinti su Taisyklėmis, jas pasirašyti ir jų laikytis. Pasirašyti po Taisyklėmis, kiekvieną kartą įsigyjus
naują abonementą (vienkartinį bilietą).
2. Pradėti naudotis Sveikatingumo skyriaus (toliau – Skyrius) paslaugomis leidžiama tik lankytojui,
susipažinusiam su Taisyklėmis ir tai patvirtinusiam savo parašu (kiekvieną kartą įsigijus bilietą).
Lankytojui atsisakius susipažinti, pasirašyti arba pateikti asmens dokumentą, SVJC darbuotojai turi
teisę neleisti naudotis paslaugomis. Už nepilnamečius lankytojus iki 16 metų pasirašo tėvai (globėjai),
kurie savo parašu patvirtina, jog nepilnamečio lankytojo sveikatos būklė leidžia jam naudotis
paslaugomis, nepilnametis lankytojas susipažino su Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina Skyriui
padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka ir atsako už jo elgesį Skyriuje bei bet kokį jo
sveikatos sutrikimą.
3. Informacinio centro (toliau – IC) darbuotojai turi teisę prašyti pateikti asmens dokumentą su
nuotrauka, kuris patvirtintų kliento asmens tapatybę. Tapatybę patvirtinantis dokumentas naudojamas
tik identifikacijai ir toliau nėra saugomas.
4. SVJC suteikia galimybę naudotis Skyriaus teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų
įtakos lankytojo sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio. Lankytojas, prieš pradėdamas
naudotis paslaugomis, privalo įsitikinti (pasitarti su gydytoju), kad jo sveikatos būklė jam leidžia naudotis
konkrečiomis paslaugomis. Lankytojas savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal individualius
poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui. Lankytojas privalo būti atsargus ir
rūpestingas, pasirinkdamas konkrečias paslaugas. Paslaugos neteikiamos asmenims, turintiems
sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų lankytojų sveikatai, saugumui, taip pat
higieninei baseinų, ar saunos būklei, todėl Skyrius pasilieka sau teisę tokių lankytojų į Skyrių neįleisti,
prašyti pateikti gydytojo pažymą apie sveikatos būklę.
5. Lankytojas pilnai atsako už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis paslaugomis bei pateiktų
duomenų apie savo sveikatos būklę teisingumą. Visa atsakomybė, dėl lankytojo sveikatos sutrikimų,
sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradus lankantis skyriuje, tenka lankytojui. SVJC neatlygina
lankytojui dėl jo teikiamų paslaugų sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos,
išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl darbuotojų kaltės.
6. Skyrius neteikia daiktų pasaugos paslaugų, tik sudaro galimybę palikti atsineštus daiktus
nustatytose vietose. Asmeninius daiktus lankytojai palieka persirengimo spintelėse, kurias, palikę
daiktus, privalo užsirakinti. Rekomenduojama nesinešti vertingų daiktų, o juos atsinešus – palikti
esančiuose seifuose. Skyrius neatsako už paliktus daiktus persirengimo kambariuose ar kitose
patalpose. Lankytojai privalo saugoti savo daiktus, o apie jų dingimą ar sugadinimą nedelsiant

informuoti administratorę. Skyrius neatsako už asmeninių daiktų praradimą ar sugadinimą, išskyrus,
jeigu tai įvyko dėl Skyriaus kaltės.
7. Lankytojui, įeinančiam į patalpas, išduodamas raktas, kuris suteikia teisę įeiti į patalpas ir naudotis
paslaugomis, už kurias susimokėjo.
8. Lankytojas privalo saugoti raktą nuo persirengimo spintelės ir seifo, rūbinės žetoną, kuriuos privalo
grąžinti išeidamas iš Skyriaus. Už negrąžintą ar sulaužytą raktą / apyrankę lankytojas privalo sumokėti
15 Eur mokestį. Už negrąžintą rūbinės žetoną lankytojas privalo sumokėti 6 Eur mokestį.
9. Sveikatingumo skyriuje lankytojas privalo:
- atsakingai ir rūpestingai naudotis paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų priemonių, kad
nepadarytų žalos savo, kitų lankytojų, Skyriaus bei darbuotojų sveikatai ir turtui;
- skyriuje draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus ar narkotines medžiagas, rūkyti. Neblaivūs,
apsvaigę nuo vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų lankytojai į Skyrių neįleidžiami. Įtartiną
lankytojo būklę pastebėję darbuotojai, turi teisę nutraukti jo apsilankymą, nekompensuojant
sumokėto įėjimo mokesčio. Įtartiną lankytojo būklę gali nustatyti bendrosios praktikos slaugytoja.
Lankytojui atsisakius būti patikrintam, darbuotojas turi teisę išprašyti jį iš Skyriaus patalpų.
- nedelsiant informuoti darbuotojus apie savo ar kitų lankytojų sveikatos pablogėjimą ar traumą,
patirtą naudojantis paslaugomis;
- fotografuoti ir filmuoti tik turint Skyriaus vadovo ir fotografuojamųjų leidimą;
- skirtingose skyriaus patalpose (baseine, saunoje, salėse) dėvėti tik toms patalpoms skirtą švarią
bei tvarkingą aprangą bei avalynę. Baseinuose privaloma dėvėti maudymosi kostiumėlį ar
glaudes, plaukimo kepuraitę, avėti šlepetes, tinkamas drėgnoje patalpoje. Sporto salėse –
sportinę aprangą bei uždarą sportinę avalynę;
- naudotis įranga ir inventoriumi tik susipažinus su naudojimosi taisyklėmis ir tvarka, pagal
tiesioginę jų paskirtį, esant neaiškumams, kreiptis į atsakingus darbuotojus dėl reikalingos
informacijos suteikimo, apie sugedusią įrangą informuoti darbuotojus;
- vandenį ar kitus gaiviuosius gėrimus įsinešti tik nedūžtančiuose induose. Draudžiama įsinešti,
vartoti maisto produktus ir alkoholinius gėrimus;
- atlyginti Skyriui materialinę žalą (dėl sugadinto inventoriaus ar pan.), patirtą dėl lankytojo kaltės
ar su juo atvykusių nepilnamečių kaltės pagal pateiktą nuostolių įvertinimo aktą;
- lauke avimus batus palikti spintelėse;
- Laikytis šių taisyklių.

10.
Skyrius turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šias taisykles, taip pat
kitiems asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę kitiems lankytojų interesams ar yra nesuderinamas su
šiomis Taisyklėmis. Atsakingi darbuotojai turi teisę pareikalauti lankytojo, pažeidusio šias Taisykles,
nutraukti naudojimąsi paslaugomis bei palikti Skyriaus patalpas. Pinigai lankytojui už šį apsilankymą
negrąžinami; Pastebėjus Sveikatingumo komplekso lankytojų susirgimus tokiomis ligomis ar
negalavimais, kurie kelia grėsmę kitų SVJC lankytojų sveikatai (pvz., pėdų ir rankų karpos, nagų ir odos

grybelis, niežai, pedikuliozė), bendrosios praktikos slaugytoja, praneša IC apie būtinybę sustabdyti
paslaugų teikimą iki gydymo pabaigos ir/ar gydytojo pažymos apie lankytojo sveikatos būklę. Apie
įtariamą kliento susirgimą ir jo sąlygotą paslaugų teikimo sustabdymą, IC informuoja klientą. Paslaugų
teikimas atnaujinamas pateikus pažymą iš ligą ar negalavimą gydžiusios įstaigos.
11.
Kilus grėsmei ar susiklosčius kitoms nepageidaujamoms aplinkybėms, Sveikatingumo skyrius
turi teisę atsisakyti teikti paslaugas klientams.
12.
Lankytojui, nesilaikančiam šių taisyklių, Skyrius turi teisę nutraukti abonemento galiojimą ir (ar)
neįleisti į Skyriaus patalpas. Šiuo atveju, lankytojui grąžinami pinigai nuo užfiksuotos dienos, už
abonemento likusio laiko nepanaudotas paslaugas.
13.
Skyriuje besilankančias asmenų (iki 18 metų) grupes turi lydėti ir prižiūrėti pilnamečiai asmenys.
Vienas suaugęs žmogus gali prižiūrėti ne didesnę nei 15-os asmenų grupę. Lydintis asmuo atsako už
nepilnamečių saugumą, pasirašydamas po taisyklėmis.
14.
Skyriaus darbo laikas skelbiamas SVJC internetiniame tinklalapyje bei lankstinukuose. Skyriaus
administracija pasilieka teisę sezono metu keisti darbo laiką, tvarkaraščius.
15.
Per valstybines šventes Skyrius nedirba.
16.
Atliekant techninę profilaktiką, apie tai įspėjus iš anksto, SVJC baseinas gali būti laikinai
uždarytas.
17.
Skyrius turi teisę bet kuriuo metu pakeisti SVJC teikiamių paslaugų sąrašą ir/ar jų įkainius be
išankstinio įspėjimo.
18.
Lankytojams nerekomenduojama naudotis SJVC teikiamomis paslaugomis segint bet kokio tipo
papapuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius, galinčius padaryti žalą patiems lankytojams ir/ar SVJC
baseino inventoriui.

II. BASEINAS

19.
Vykstant renginiams baseine, informacija lankytojams skelbiama iš anksto (ne vėliau nei prieš
savaitę) prie patalpos durų ir stenduose.
20.
Baseino užimtumo grafikas skelbiamas www.svjc.lt tinklalapyje. Informacija atnaujinama kas
savaitę.
21.
Didžiuoju baseinu gali naudotis tik mokantys plaukti asmenys, už savo saugumą atsako jie
patys.
22.
Baseine užsiėmimo trukmė – 45 minutės. Persirengimo kambariais ir dušais galima naudotis 15
min. prieš ir 30 min. po užsiėmimo.
23.
Lankantiems baseiną privaloma turėti: maudymosi kostiumėlį ar glaudes, plaukimo kepuraitę,
prausimosi priemones, rankšluostį, šlepetes, neslystančiu padu.
24.
Prieš ir po užsiėmimo baseine būtina nusiprausti po dušu.
25.
Baseinuose, dušuose, persirengimo kambariuose draudžiama:
paslaugomis naudotis asmenims, kurie serga kojų grybeliu, turi karpučių, sergantiems
infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis;
bėgioti, šokinėti į baseiną žemyn galva, stumdytis, plaukioti baseine kramtant kramtomąją
gumą, trukdyti kitiems lankytojams;
plaukioti su paplūdimio šortais;

savarankiškai (t. y. neprižiūrint treneriui) atlikti pratimus, kurie gali kelti pavojų Jūsų ar kitų
žmonių sveikatai. Pavyzdžiui, šokinėti nuo bortelių, bokštelių ar tramplinų, nardyti į tolį („free
diving“) ar į gylį, plūduriuoti sulaikius kvėpavimą ir kita;
atlikti asmens higienos procedūras: odos šveitimo, plaukų šalinimo ar dažymo ir kitas
asmenines estetines higienos procedūras;
dėvėti aprangą ir avalynę, su kuria buvo sportuojama kitose patalpose;
neklausyti gelbėtojo ar kitų atsakingų darbuotojų nurodymų;
įeiti su lauko avalyne;
naudotis SVJC ugdomajai veiklai skirtu inventoriumi, išskyrus plaukimo plūdes, plaukimo
lentutes.
26.
Vaikai iki 18 metų vieni į baseiną įleidžiami tik plaukimo užsiėmimams ir tik prižiūrint plaukimo
treneriui. Taip pat baseine jie gali plaukti su tėvais, kurie privalo juos prižiūrėti bei atsako už jų saugumą,
sveikatą ir elgesį. Tėvai privalo pasirašytinai susipažinti su taisyklėmis ir paaiškinti jas vaikui.
27.
Mažajame baseine leidžiama plaukioti ne jaunesniems nei 1 metų, o Didžiajame baseine – ne
jaunesniems nei 7 metų ir mokantiems plaukti be pagalbinių plaukimo priemonių vaikams. Vaikai iki 3
metų privalo dėvėti specialias vandeniui pritaikytas sauskelnes.
28.
Lankytojas, norėdamas išlipti iš baseino, privalo naudotis kopetėlėmis.
-

III. SAUNA

29.
Dėl naudojimosi sauna, rekomenduojama pasitarti su gydytoju.
30.
Saunos darbo laikas nurodytas prie patalpos ir prie Mažojo baseino durų.
31.
Saunos naudojimosi trukmė – 45 minutės. Persirengimo kambariais ir dušais galima naudotis
15 min. prieš ir 30 min. po užsiėmimo.
32.
Prieš ir po saunos lankytojams būtina nusiprausti duše.
33.
Saunoje kiekvienas lankytojas privalo turėti rankšluostį arba chalatą.
34.
Į sauną draudžiama įsinešti alkoholinius gėrimus ir bet kokius maisto produktus. Lankytojai
privalo klausyti administratorės nurodymų.
35.
Saunoje draudžiama pilti ant akmenų atsineštą skystį, liestis prie kaitinimo elementų, elgtis
neatsargiai bei triukšmauti.
36.
Vaikams iki 8 metų rekomenduojama būti saunoje ne ilgiau kaip 10 minučių ir tik su suaugusiųjų
priežiūra.

IV. TRENIRUOKLIŲ SALĖ

37.
Rekomenduojama treniruotės trukmė – 60 minučių.
38.
Treniruoklių salės treneris, lankytojo prašymu, gali sudaryti individualią treniruočių programą.
Programos sudarymas įeina į bilieto kainą.

39.
Lankytojas privalo visus įrengimus naudoti pagal jų paskirtį ir laikydamasis įrengimų
naudojimosi instrukcijų. Kilus neaiškumams dėl įrengimo naudojimo paskirties ar naudojimosi būdo,
privaloma kreiptis į salės trenerį, atsakingą už tokių įrengimų eksploatavimą.
40.
Lankytojas, prieš atlikdamas pratimus, privalo pasikonsultuoti su treneriu dėl tokio pratimo
atlikimo tvarkos ir poveikio organizmui.
41.
Lankytojui, prieš pratimų atlikimą, patartina ant treniruoklio pasitiesti rankšluostį. Atlikus
pratimus, treniruokliai turi būti palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems lankytojams, treniruoklių priedai
ar įrengimai turi būti sudėti į jiems skirtas vietas.
42.
Apie bet kokius treniruoklių salės įrangos gedimus iš karto būtina informuoti trenerį.
43.
Treniruočių vietose lankytojas privalo dėvėti tvarkingus sportinius drabužius, avėti švarią
sportinę avalynę.
44.
Treniruočių vietose (patalpose) valgyti draudžiama.
45.
Jaunesniems nei 13 metų vaikams sportuoti treniruoklių salėje draudžiama.
46.
Vaikai nuo 13 iki 16 metų treniruoklių salėje gali sportuoti tik prižiūrimi tėvų pagal specialiai jiems
sudarytą individualią treniruočių programą. Tėvai atsako už savo vaikų priežiūrą ir saugumą treniruočių
metu.
47.
Vaikai nuo 16 iki 18 metų treniruoklių salėje gali sportuoti be tėvų, tačiau jų tėvai turi pateikti
sutikimą, kad prisiima bet kokią atsakomybę už savo vaikus, jų elgesį bei bet kokį jų sveikatos
sužalojimą. Atvykus būtina kreiptis į treniruoklių salės trenerį.
48.
Lankytojas netrukdo kitiems treniruoklių salės lankytojams naudotis treniruokliais ir kitu
inventoriumi, pertraukėlių tarp pratimų metu neužima treniruoklių, nepalieka ant jų asmeninių daiktų.
49. Po treniruotės rekomenduojama nusiprausti duše.

V. AEROBIKOS SALĖS

50. Aerobikos užsiėmimai vyksta pagal iš anksto nustatytą tvarkaraštį, kuris periodiškai
atnaujinamas. Tvarkaraščiai skelbiami SVJC tinklapyje, laikomi IC, informacija skelbiama prie
patalpos durų bei dalinami lankstinukai.
51.
Lankstinuke išvardinti aerobikos užsiėmimai, kuriuose gali lankytis lankytojai įsigyję „Kūno
dizaino“ abonementus. Užsiėmimai, kuriuos lankyti galima tik su priemoka ar išsipirkus papildomą
abonementą, sužymėti atskirai.
52.
Užsiėmimų rūšį lankytojas renkasi pagal savo pomėgius ir sveikatos būklę.
53.
Jeigu tvarkaraštyje nurodytą treniruotę veda kitas treneris arba treniruotė neįvyko dėl užsiėmimų
trenerio ligos, nesusirinkus žmonių skaičiui ar pan., lankytojams šis užsiėmimas nėra
kompensuojamas. Užsiėmimas gali būti laikomas neįvykusiu, jei užsiėmime dalyvauja mažiau nei 4
žmonės.
54.
Užsiėmimo trukmė – 55 minutės.
55.
Į užsiėmimus vėluojantys lankytojai gali būti nepriimami.
56.
Užsiėmimuose būtina dėvėti tam pritaikytą sportinę aprangą bei avalynę.
57.
Užsiėmimuose naudojantis kilimėliu, rekomenduojama pasitiesti rankšluostį.
58.
Vaikai iki 18 m. gali lankytis tik tuose užsiėmimuose, kuriuos rekomenduoja treneris,
atsižvelgdamas į jų amžių. Toks lankytojas turi pateikti tėvų prašymą.
59. Į užsiėmimą atvykus vienam asmeniui, užsiėmimas nevedamas.

60.
61.

Viršijus grupės nustatytam lankytojų skaičiui gali būti pasiūlyta pasinaudoti kita paslauga.
Po užsiėmimų rekomenduojama nusiprausti duše.

VI. KREPŠINIO SALĖ

62.
Krepšinio salės paslaugomis galima naudotis tik iš anksto užsisakius paslaugą. Užsakymas turi
būti atliktas ne vėliau kaip prieš 24 val. iki pageidaujamo paslaugos teikimo laiko.
63.
Vieno užsiėmimo trukmė krepšinio salėje – 45 minutės.
64.
Užsiėmimuose būtina dėvėti tam pritaikytą sportinę aprangą bei avalynę.
65.
Po užsiėmimų rekomenduojama nusiprausti duše.

VII. APMOKOMASIS ARBA PRAMOGINIS NARDYMAS BASEINE

66.
Nardyti ir plaukioti su nardymo įranga galima tik prižiūrint SVJC dirbantiems instruktoriams.
67.
Jei nardytojai nesertifikuoti (nebaigę nardymo kursų), už jų saugumą bei naudojamos technikos
tinkamumą atsako su jais dirbantys ir nardyti mokantys instruktoriai. Jei nardytojai sertifikuoti (baigę
nardymo kursus), už savo saugumą ir technikos tinkamumą naudoti atsako patys nardytojai.
68.
Nardyti ir plaukioti galima tik tam skirtuose baseino takuose (gilioje vietoje visame baseine),
prieš tai iš anksto suderinus su Sveikatingumo skyriaus vadove.
69.
Nardymo metu naudojamas inventorius:
60.1. standartiniai suspausto 7–15 l talpos oro balionai;
60.2. nardytojo kostiumas – 1, 2 arba 3-jų dalių;
60.3. nardymo liemenė;
60.4. reguliatorius;
60.5. svoriai su diržais;
60.6. pelekai;
60.7. kaukė, vamzdelis.
70.
Prietaisai turi būti techniškai patikrinti ir tvarkingi, balionai turi būti patikrinti priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamente ir turėti departamento atitinkamą žymą (kleimą).
71.
Naudojant balionus baseine, kiekvienam nardymo komplektui būtina turėti 2 m ilgio 1,5 m
kilimėlį, saugantį baseino krašto plyteles.
72.
Įlipant ir išlipant iš baseino, būtina naudotis įlipimo laipteliais ir užsidėti bei nusiimti balioną
išlipus ant kilimėlio.
73.
Lankytojams, pasiruošimo nardyti bei nardymo metu, būtina saugoti baseino dugną, sienas ir
kraštus nuo mechaninių pažeidimų.

VIII. NUOTOLINĖS TRENIRUOTĖS

74. Nuotolinė treniruotė vyksta pagal iš anksto nustatytą tvarkaraštį. Tvarkaraščiai skelbiami SVJC
tinklapyje.
75. Jeigu treniruotė neįvyko dėl paslaugų teikėjo kaltės, lankytojai kviečiami apsilankyti treniruotėje
kitą kartą.
76. Nuotolinė treniruotė vedama Zoom mokymosi platformoje.
77. Draudžiama dalintis prisijungimo nuorodomis su trečiaisiais asmenimis.
78. Nuotolinėse treniruotėse galioja mandagaus elgesio taisyklės kaip ir įprastos treniruotės metu.
79. Treniruotės trukmė – 60 minučių.
80. Į treniruotes vėluojantys lankytojai gali būti nepriimami.
81. Treniruotėms dalyviai turi pasiruošti sportuoti tinkamą vietą, dėvėti tam pritaikytą sportinę
aprangą bei avalynę.
82. Rekomenduojama turėti kilimėlį.
83. Vaikai iki 18 m. gali lankytis tik tose treniruotėse, kurias rekomenduoja treneris, atsižvelgdamas
į jų amžių.
84. Klientas, prieš pasirinkdamas nuotolinę treniruotę, privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir
įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia sportuoti nuotolinėse treniruotėse.
85. Klientai, sportuodami nuotoliniu būdu, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal savo
individualius poreikius, asmenines savybes, sveikatos būklę.
86. Visa atsakomybė dėl kliento sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų sportuojant
nuotoliniu būdu, tenka klientui.

IX . BILIETŲ IR ABONEMENTŲ NAUDOJIMOSI TVARKA

Naudotis paslaugomis lankytojai gali internetu arba IC įsigiję vienkartinį bilietą arba
abonementą. Lankytojui suteikiama praėjimo kortelė (toliau – Kortelė). Kortele gali naudotis tik
Paslaugos gavėjas ( lankytojas) ir negali būti perleidžiama kitiems asmenims. Praradus arba
pažeidus Kortelę, lankytojas turi įsigyti naują Kortelę, sumokant 4 EUR mokestį už Kortelės
dublikatą. Kortelė pateikiama atvykus į registratūrą. Likus 30 min. iki baseino darbo pabaigos
vienkartiniai bilietai ar abonementai kasoje neparduodami.
87.
Dėl techninių kliūčių, didelių renginių metu, dėl kitų svarbių priežasčių SVJC baseine laikinai
gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis: baseinu, treniruoklių sale, mini krepšinio sale,
gali nevykti grupiniai užsiėmimai ir kt. Tuo atveju, bilieto kaina neperskaičiuojama ir pinigai
lankytojui negrąžinami, bet lankytojui paliekama teisė pasinaudoti įsigyta paslauga kitu SVJC
Sveikatingumo skyriaus darbo laiku.

Bilietų ir abonementų galiojimas baseine:

88.
-

-

vienkartiniai bilietai parduodami ne anksčiau kaip 1 val. prieš užsiėmimą;
vienkartiniai bilietai galioja tik plaukiojimui baseine be papildomo nardymui skirto
inventoriaus;
norint išsipirkti vienkartinius bilietus plaukioti su nardymo įranga, prieš tai turi būti suderinta
su Sveikatingumo skyriaus vadove;
lankytojui atvykus įsigyti abonementą, jo galiojimas prasideda tą pačią dieną. Lankytojo
prašymu, abonemento galiojimo pradžia gali būti vėlinama, bet ne ilgiau kaip 7-ias
kalendorines dienas;
5-ių ir 10-ties kartų abonementai į „Mokymas plaukti“, „Plaukimo tobulinimas“, „Šuoliai į
vandenį“, „Vandens aerobika“, galioja 2 mėnesius, yra skirti lankytis vieną arba du kartus
per savaitę dažnumu pagal sudarytą paslaugos grafiką;
5-ių kartų „Baseino“abonementai galioja 1,5 mėnesio, per kuriuos gali išlankyti išsipirktus
apsilankymus.
10-ties kartų „Baseino“ abonementai galioja 2 mėnesius, per kuriuos gali išlankyti
išsipirktus apsilankymus.
Mėnesio abonementų galiojimo terminas:
ryto abonementas – 20 kalendorinių dienų per mėnesį;
vakaro abonementas – 30 kalendorinių dienų per mėnesį.
Abonementai suteikia teisę naudotis paslaugomis vieną kartą per dieną 1 val. 30
min.
11 mėn. abonementas galioja vieną sezoną, t. y. nuo rugsėjo 1 d. iki liepos 31 d. Skyrius
pasilieka teisę koreguoti darbo grafiką birželio ir liepos mėnesiais. Tuo atveju, kai Skyrius
trumpina sezoną, lankytojams kompensuojama už nesuteiktų paslaugų laikotarpį.

89.
Lankytojas, norintis įsigyti bilietą studentui, senjorui ar žmogui su negalia taikoma nuolaida,
privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
90.
Lankytojas, užtrukęs ilgiau nei 15 min., kasoje privalo susimokėti papildomą 2 Eur mokestį.
Užtrukęs 30 min., kasoje privalo susimokėti papildomą 3 Eur mokestį, 45 min – kasoje privalo
susimokėti papildomą 4 Eur mokestį.
91.
Abonemento galiojimo laiką lankytojas gali pratęsti šiame punkte nustatytam laikotarpiui,
Informaciniame centre (IC) pateikęs prašymą ir nurodytus dokumentus:

abonementų galiojimo laikotarpis gali būti pratęsiamas tik pagal taisyklėse numatytą tvarką;
11, 6 ir 3-jų mėnesių bei 5 kartų abonementai nėra pratęsiami, neišlankius pilno laikotarpio,
pinigai nėra grąžinami;
1 mėn. ir 10-ties kartų abonementai nėra kompensuojami, bet gali būti pratęsiami dėl ligos,
jeigu šis laikotarpis tęsiasi ilgiau nei 5 kalendorinės dienos, lankytojui pateikus atitinkamą
prašymą ir SODRA išduoto nedarbingumo pažymėjimo nuorašą Informaciniam centrui (IC).
Abonementai pratęsiami tik nedarbingumo pažymėjimo laikotarpiui, kurio metu klientas
nesinaudoja paslaugomis.

Paslaugų naudojimo trukmė:

92.
-

-

-

-

lankytojai, įsigiję ryto abonementą, paslaugomis gali naudotis darbo dienomis nuo 06.00
iki 13.55 val., pagal įsigyto bilieto numatytą paslaugos trukmę, o patalpas turi palikti ne
vėliau kaip iki 15.30 val. Šio tipo abonementus įsigiję lankytojai savaitgaliais bei švenčių
dienomis neįleidžiami, švenčių dienos nėra kompensuojamos;
lankytojai, įsigiję ryto ir vakaro abonementą, paslaugomis gali naudotis pagal skyriaus
darbo laiką (ši informacija yra skelbiama prie įėjimo į Skyrių ir SVJC tinklalapyje), pagal
įsigyto bilieto numatytą paslaugos naudojimosi trukmę, patalpas privalo palikti iki skyriaus
darbo laiko pabaigos;
abonementai ir vienkartiniai bilietai šeimai yra skirti visiems šeimos nariams. Juos gali
įsigyti pilnametis asmuo (mama, tėtis) ir kai bent vienam iš šeimos narių yra nuo 7 iki 18
metų ir moka plaukti be pagalbinių plaukimo priemonių nes baseino gylis yra nuo
1,80 iki 4 m. Nesilaikantys šios taisyklės bus išprašyti iš baseino.
asmuo, įsigijęs abonementą ar vienkartinį bilietą šeimai, surašo savo šeimos narius, kurie
naudosis paslauga, pasirašo po Sveikatingumo skyriaus taisyklėmis bei
įsipareigoja supažindinti šeimos narius su taisyklėmis, prisiima atsakomybę už juos.
paslauga šeimai yra skirta 2, 3 ar 4 asmenims. Ji negali būti perleidžiama ne šeimos
nariams;

93.
Abonementai nėra keičiami (pvz., įsigytas „Baseino“ abonementas, nekeičiamas į „Kūno
dizaino“ abonementą ir pan.). Lankytojai, norintys papildomai naudotis paslauga, gali sumokėti
priemoką, kol išlankys įsigytą abonementą.

Paslaugų trukmė:
-

paslauga „Plaukimas baseine“ teikiama be trenerio, maksimali apsilankymo trukmė –
1 val. 30 min., įskaitant raktelio išdavimo ir grąžinimo laiką;
paslaugos „Mokymas plaukti“, „Plaukimo tobulinimas“, „Šuoliai į vandenį“, „Vandens
aerobika“ teikiamos su treneriais, vieno užsiėmimo trukmė – 45 minutės;
paslaugų „Kūno dizainas”, „ Treniruoklių salė“ maksimali apsilankymo trukmė – 3 val.
Lankytojai gali naudotis salės, baseino ir saunos paslaugomis pagal galiojantį
tvarkaraštį;

94.
Skyrius turi teisę skelbti akcijas, kurių metu esamiems bilietams gali būti taikomos kitokios
sąlygos, kurios skelbiamos atskiru patvirtintu reglamentu.
95.
Lankytojas, pamiršęs ar dėl kitų priežasčių nepateikęs abonemento, gali būti neįleidžiamas
naudotis paslauga, išskyrus atvejus, kai esant atskiram lankytojo sutikimui, SVJC duomenų bazėje
saugoma jo nuotrauka, pagal kurią galima nustatyti lankytojo tapatybę, arba lankytojas pateikia
tapatybę patvirtininatį asmens dokumentą, kuris duotuoju momentu patikrinamas ir grąžinamas
lankytojui įsitikinus jo tapatybe.
96.
Paslaugos su treneriais „Mokymas plaukti“, „Plaukimo tobulinimas“, „Šuoliai į vandenį“ ir kitas
abonementas suteikia vietą grupėje. Jei lankytojas, kurio abonemento galiojimas pasibaigė, iki
sekančio užsiėmimo pradžios neįsigijo naujo abonemento, jo vieta grupėje perleidžiama kitam
asmeniui. Lankytojui raštiškai pateikus prašymą Skyriaus vedėjai, abonemento galiojimo pradžia gali
būti vėlinama, bet ne ilgiau kaip 7 kalendorines dienas.
97. Didžiojo baseino užimtumas nuo rugsėjo mėnesio. Pateiktas grafikas yra preliminarus.
Lankytojams, prieš įsigyjant baseino abonementą, rekomenduojama susipažinti su baseino laisvų
plaukimo takų grafiku. Visi lankytojai baseino užimtumo pasikeitimus gali rasti www.svjc.lt. Informacija
atnaujinama kas savaitę.

Administratorei, gelbėtojui, treneriui ar kitiems atsakingiems darbuotojams suteikiama teisė pašalinti iš
Skyriaus patalpų nedrausmingus lankytojus, kurie nesilaiko šių Taisyklių ar nurodymų.
Aš, žemiau pasirašęs (-iusi) susipažinau su šiomis Taisyklėmis, sutinku jų laikytis bei prisiimu
atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas
pasekmes.
Suprantu, kad pasirašydamas skiltyje „Sutinku su nuotraukos tvarkymu tapatybės identifikacijos tikslu“
išreiškiu sutikimą, kad Duomenų valdytojas – BĮ Sostinės vaikų ir jaunimo centras, į. k. 305956699,
adresas Konstitucijos pr. 25, Vilnius, Sveikatingumo skyriaus abonemento administravimo tikslu,
siekiant identifikuoti tapatybę, tvarkys mano nuotrauką.
Šiuo tikslu tvarkoma nuotrauka yra saugoma iki abonemento galiojimo pabaigos.
Suprantu, kad nesutikus tvarkyti nuotraukos, į Sveikatingumo skyrių būsiu įleidžiamas tik pateikęs
abonemento kortelę arba tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Suprantu, kad pasirašydamas skiltyje „Sutinku gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus“ išreiškiu
sutikimą, kad Duomenų valdytojas - BĮ Sostinės vaikų ir jaunimo centras tiesioginės rinkodaros tikslu
(naujienų, informacinių, reklaminių žinučių siuntimui), tvarkys mano pateiktą telefono numerį ir el.
pašto adresą.
Šiuo tikslu tvarkomi duomenys yra saugomi 3 (trejus) metus nuo sutikimo davimo dienos.
Esu informuotas (-a), kad duotus sutikimus – tvarkyti mano nuotrauką ir/ arba teikti tiesioginės
rinkodaros pasiūlymus – galiu bet kada atšaukti.
Taip pat esu informuotas (-a), kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ) bei ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR)
turiu teisę: 1) žinoti (būti informuotas) apie mano asmens duomenų tvarkymą; 2) susipažinti su savo
asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 3) reikalauti, sunaikinti mano asmens duomenis arba
sustabdyti mano asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant ADTAĮ,
BDAR ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų; 4) nesutikti, kad būtų
tvarkomi mano asmens duomenys.
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