SPORTO KLUBO „SHIN“ MOKYMO SUTARTIS
201__ m. ___________ mėn. ___ d. Nr.
Sporto klubas „SHIN“, įmonės kodas 301911596, registracijos adresas V. Maciulevičiaus g. 47-127,
LT-04311 Vilnius, (toliau – Sporto klubas), atstovaujama prezidento Dmitrijaus Aleksandrovo, veikiančio
pagal įstatus,
ir
____________________________________________(mokinio atstovas - tėvas/motina, globėjas pagal įstatymą)
(vardas, pavardė)

gyvenantis_________________________________________(toliau - Mokinio atstovas),
(mokinio atstovo gyvenamosios vietos adresas)

atstovaujantis vaiko/globotinio interesus,
toliau abu kartu vadinami „Šalimis", o kiekvienas atskirai „Šalimi", sudarėme šią Sporto mokymo sutartį
(toliau - Sutartis):
1. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS
1.1.
Šia Sutartimi Sporto klubas „SHIN“ įsipareigoja teikti Kyokushin karate sporto paslaugas
Mokiniui
_____________________________________________________, a. k. __________________________,
(vaiko, globotinio vardas, pavardė)

(vaiko/globotinio asmens kodas/gimimo data)

toliau - Mokinys), lavinti Mokinio sportinius gebėjimus, skatinti Mokinio fizinį aktyvumą ir užimtumą,
gerinti Mokinio sveikatą, tenkinti Mokinio pažinimo ir saviraiškos poreikius, o Mokinio atstovas
įsipareigoja rūpintis, kad Mokinys naudotų savo energiją ir sportinius gebėjimus dalyvaudamas Sporto
klubo Kyokushin karate treniruotėse, varžybose ir kituose renginiuose, siektų sportinių rezultatų, laikytųsi
Sporto klubo nustatytų taisyklių ir tvarkos bei įsipareigoja mokėti šioje Sutartyje nustatytus mokėjimus.
2. MOKYMO TVARKA
2.1. Kyokushin karate mokymas Sporto klube vykdomas mokslo metų metu ir vasaros metu - sporto
stovyklose ir kitais būdais.
2.2. Mokymas vykdomas vadovaujantis sporto klubo treniruočių planu, grafiku.
2.3. Mokymo turinį sudaro teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, varžybos, kiti sportiniai renginiai, kuriuose
dalyvauja Mokinys.
3. SPORTO KLUBO „SHIN“ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Sporto klubas „SHIN“ įsipareigoja:
3.1.1.
sudaryti treniruočių planus, grafikus;
3.1.2.
ugdyti Mokinį pagal karate programą;
3.1.3.
skirti trenerį ar trenerius Mokinio sportinių gebėjimų ugdymui;
3.1.4.
treniruoti Mokinį karate varžyboms ir kitiems renginiams – užtikrinant teikiamų paslaugų
atitikimą Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams, Lietuvos Kyokushin Karate federacijos
(toliau - LKKF) patvirtintoms treniruočių ir varžybų organizavimo taisyklėms;
3.1.5.
organizuoti Sporto klubo „SHIN“ treniruotes, varžybas ir kitus renginius;
3.1.6.
aprūpinti Mokinį pagrindiniu treniruočių metu sporto sale;
3.1.7.
objektyviai vertinti Mokinio pasiekimus.
3.1.8.
Mokinio tėvams ar globėjams prašant, teikti informaciją apie Mokinio pasiekimus.
3.1.9.
Mokiniui sėkmingai baigus Kyokushin Karate programą išduoti pažymėjimą patvirtinantį, kad
Mokinys baigė atitinkamą programą.
3.2. Sporto klubas „SHIN“ turi teisę:
3.2.1. sustabdyti paslaugų tiekimą jei Mokinys vėluoja įvykdyti piniginius įsipareigojimus numatytus šioje
Sutartyje ir reikalauti juos vykdyti;
3.2.2. nutraukti Sutartį vienašališkai, jei Mokinys vėluoja įvykdyti piniginius įsipareigojimus daugiau nei 1
mėnesį;
3.2.3. nutraukti Sutartį vienašališkai, jei Mokinys diskredituoja Sporto klubo „SHIN“, LKK federacijos
vardą, nesilaiko šių organizacijų nustatytų taisyklių ir teisės aktų reikalavimų;

3.2.4. laikinai neleisti Mokiniui sportuoti treniruotėse, jei Sporto klubo „SHIN“ administracijos atstovai ar
treneriai turi pagrindą manyti, kad dėl Mokinio veiklos gali kilti pavojus Mokinio ar kitų asmenų sveikatai
ar turtui;
3.2.5. reikalauti, kad Mokinio atstovas savo lėšomis tikrintų Mokinio sveikatos būklę, o nevykdant šio
reikalavimo neleisti Mokiniui sportuoti treniruotėse ar nutraukti šią sutartį;
3.2.6. nesuteikti Mokiniui raštiško sutikimo dalyvauti kitos karate mokyklos (klubo) veikloje, jei tokiu
būdu bus pažeisti teisėti Sporto klubo „SHIN“, LKKF interesai;
3.2.7. organizuoti sporto stovyklas ir kitus renginius vasaros metu.
4. MOKINIO TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Mokinio atstovas įsipareigoja užtikrinti, kad:
4.1.1.
Mokinys nuo Sutarties sudarymo dienos savo energiją ir sportinius gebėjimus naudos
dalyvaujant Sporto klubo organizuojamuose Kyokushin Karate treniruotėse (lankytų užsiėmimus),
varžybose ir kituose renginiuose pagal nustatytą grafiką ir laiką;
4.1.2.
būtų laiku vykdomi jo piniginiai ir kiti įsipareigojimai Sporto klubui;
4.1.3.
Sporto klubas būtų informuotas apie bet kokias aplinkybes dėl kurių jis ar Mokinys negali
vykdyti šioje Sutartyje numatytų pareigų, dalyvauti treniruotėse, varžybose ar kituose Sporto klubo
organizuojamuose renginiuose;
4.1.4.
Mokinys susilaikys nuo neprotingos fizinės rizikos ar veiklos, kuri gali lemti susirgimą,
susižalojimą, negalią ar mirtį;
4.1.5.
Mokinys laikysis su šios sutarties vykdymu susijusiu Sporto klubo „SHIN“ administracijos,
trenerio nurodymų, gydytojų rekomendacijų, Sporto klubo vidaus tvarkos taisyklių, Kyokushin Karate
taisyklių ir varžybų nuostatų, kurias yra patvirtinusi LKKF;
4.1.6.
Mokinys laikysis ir vykdys Sporto klubo „SHIN“ paskirtų Mokinio trenerio ar trenerių
nurodymus treniruočių, varžybų ar kitų renginių metu;
4.1.7.
Mokinys varžysis garbingai ir laikydamasis toms varžyboms, jos organizatorių nustatytų
taisyklių;
4.1.8.
Mokinys, santykiuose su kitais Kyokushin Karate mokyklų mokiniais, treneriais,
administracijos darbuotojais, kito sporto klubo nariais ir treneriais laikysis visuotinai priimtinų elgesio
taisyklių, nediskredituos Kyokushin Karate mokyklos, LKK federacijos vardo;
4.1.9.
Mokinys, nepasibaigus šiai Sutarčiai nedalyvaus kitų Kyokushin Karate mokyklų, klubų ar
komandų veikloje be raštiško Sporto klubo „SHIN“ sutikimo;
4.1.10.
ne rečiau nei vieną kartą per metus Mokinio ar jo atstovo lėšomis būtų tikrinama Mokinio
sveikata, o šio patikrinimo duomenys, nustatytos formos medicinines pažymos forma būtų pateikti Sporto
klubui „SHIN“. Tuo atveju, jei medicininė pažyma nepateikta, Sporto klubas „SHIN“ turi teisę neleisti
Mokiniui mokytis. Šiuo atveju laikoma, kad Mokinys nesimoko dėl savo kaltės;
4.1.11.
Mokinys laikysis šios Sutarties nuostatų, Sporto klubo „SHIN“ taisyklių bei kitų vidaus
darbo tvarką nustatančių aktų reikalavimų, savo elgesiu nekelti grėsmės kitų asmenų saugumui ir turtui.
4.2. Mokinys turi teisę:
4.2.1. dalyvauti Sporto klubo „SHIN“ treniruotėse, varžybose ir kituose renginiuose.
5. MOKĖJIMAI IR MOKĖJIMO TVARKA
5.1. Šios sutarties šalių susitarimu, Mokinio ugdymui, lavinimui ir dalyvavimui Sporto klubo „SHIN“
veikloje, ši mokykla rezervuoja vietą Mokiniui Kyokushin Karate sporto ugdymo arba tobulinimo
treniruočių grupėje, pagal Mokinio meistriškumą, todėl Mokinio atstovas ai- Mokinys įsipareigoja mokėti
Sporto klubui fiksuoto dydžio mėnesinį nario mokestį, kurio dydis yra 85 Lt (25 Eu). Kai treniruotes lanko
daugiau nei vienas šeimos narys – mėnesinis nario mokestis vienam asmeniui – 70 Lt (20 Eu). Šiame
punkte nurodytą mokestį Mokinys ar jo atstovas įsipareigoja sumokėti už einamąjį mėnesį iki einamojo
mėnesio 15 dienos. Vėluojantiems mokėti nustatytu laiku taikomas papildomas 17 Lt (5 Eu) mokestis.
5.2. Atsižvelgiant į šios sutarties 5.1. punkto nuostatas, jame nurodytas mokestis yra mokamas galiojant
šiai sutarčiai ir gali būti mažinamas tik jeigu Mokinys dėl pateisinamos priežasties (liga, trauma, svarbios
asmeninės priežastys ir pan.) nelanko/praleidžia ne mažiau kaip savaitę per vieną mėnesį ir pateikia tai
patvirtinančius dokumentus (gydytojo pažyma, tėvų raštiškas paaiškinimas).
5.3. Kiti su Mokinio ugdymu, lavinimu ir dalyvavimu Sporto klube „SHIN“ susiję mokėjimai yra
nustatomi Sporto klubo „SHIN“ ir gali būti mokami tik Mokinio atstovo sutikimu.
5.4. Mokėti galima banko pavedimu į šioje sutartyje nurodytą Sporto klubo „SHIN“ banko sąskaitą A/s
Nr. LT157300010114329030, AB „Swedbank“ , banko kodas 73000, arba sumokant grynais pinigais.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS
6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2015 m. gegužės 3 1 d .
6.2. Nenutraukus sutarties iki 2015-05-31, sutartis tampa automatiškai neterminuota.
6.3. Sutartis gali būti keičiama ar papildoma raštišku Šalių susitarimu. Sutarties pakeitimai ar papildymai
įsigalioja nuo jų pasirašymo dienos.
7. SUTARTIES PASIBAIGIMAS
7.1. Sutartis gali būti nutraukta šiais atvejais:
7.1.1.
šalių susitarimu;
7.1.2.
sporto klubo iniciatyva esant Mokinio kaltei;
7.1.3.
mokinio iniciatyva, pateikus treneriui užpildytą prašymą, nurodant nuo kurios datos
nutraukiama sutartis.
7.2. Sutartis nutraukiama nuo pranešime nurodytos datos. Jei po pranešimo Mokinys lanko Sporto klubas
treniruotes, jis privalo sumokėti šioje Sutartyje numatytą mokestį per 5 dienas nuo pranešimo gavimo
dienos.
8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal šią Sutartį, galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir
LKK federacijos patvirtintas taisykles.
8.2. Jeigu Mokinys be pateisinamos priežasties ar dėl savo kaltės nelanko daugiau kaip pusės užsiėmimų
per vieną mėnesį, mėnesinis mokestis nesumažinamas. Šiuo pagrindu Sporto klubas įgyja teisę nutraukti šią
Sutartį dėl Mokinio kaltės.
8.3.
Šaliai nevykdant piniginių įsipareigojimų numatytų šios Sutarties V dalyje, kita Šalis turi teisę
reikalauti 0,02 % delspinigių. nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9.1. Ginčai taip Šalių sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčų išspręsti derybų būdu, ginčai
sprendžiami Lietuvos Kyokushin Karate federacijos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po egzempliorių,
turinčiais vienodą juridinę galią.
9.3. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
Šalys pareiškia, kad Sutartis yra perskaityta, iš jos kylančios teisės ir pareigos Šalims yra suprantamos.
1 Priedas: Sporto klubo „Shin“ taisyklės.
12. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI
Mokymo paslaugos teikėjas
Sporto klubas „SHIN“
Įmonės kodas: 301911596
Adresas: V. Maciulevičiaus g. 47-127, LT-04311 Vilnius
A/s Nr. LT157300010114329030, AB bankas
„Swedbank”, banko kodas 73000
Tel. +370 659 97759
El. p. shinmokykla@gmail.com
Tinklapis: www.shin.lt
Prezidentas Dmitrij Aleksandrov
A.V.

Mokinio atstovas
Vardas, pavardė_______________________
Adresas________________________________
Kontaktinis tel._______________________
El. p._________________________________

(Parašas)
1. 2014-

