
VIEŠOJI ĮSTAIGA CAPITAL BADMINTON CLUB  

Tel.:8 699 60684; El. p. cbc.vilnius@gmail.com; www.cbc.lt 

 

SPORTO MOKYMO SUTARTIS  

2022 m. ________mėn.____d. Nr._____  

Viešoji įstaiga „Capital Badminton Club “, įmonės kodas 301806862, (toliau – CBC), atstovaujama prezidentės Aurelijos 

Pakšytės, veikiančios pagal Viešosios įstaigos „Capital Badminton Club“ įstatus (toliau vadinama „Paslaugų teikėjas“) ir  

Mokinio atstovo vardas, pavardė (toliau – Atstovas): ______________________________ 

Atstovaujamo vaiko vardas ir pavardė (toliau – Mokinys): _______________________________________________  

toliau abu kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Šalimi“, sudarėme šią sutartį dėl badmintono pamokų paslaugų 

teikimo, (toliau – Sutartis):  

1. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS  

1.1 Šia Sutartimi CBC įsipareigoja Mokiniui teikti Mokiniui metodines ir praktines badmintono mokymo paslaugas grupinių 

badmintono treniruočių metu, kurios vyksta  Delfi Sporto Centre. (toliau vadinama “paslaugos” arba “badmintono treniruotės o 

Mokinys ir Mokinio Atstovas įsipareigoja už paslaugas sumokėti Paslaugų teikėjui atlyginimą šioje Sutartyje numatyta tvarka ir 

terminais, laikytis Badmintono treniruočių ir stovyklos programos, būti draugišku, palaikančiu ir disciplinuotu trenerių ir kitų 

Mokinių atžvilgiu.  

1.2. CBC 2022/2023 sezonas tęsiasi nuo 2022 m. rugpjūčio 15 d. iki 2023 m. birželio 24d.  

2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS  

2.1. Šalys patvirtina, kad vykdydamos šią sutartį laikysis esminių sportinės veiklos principų (lygiateisiškumo, žiūrovų ir sporto 

renginių dalyvių saugumo, dopingo nevartojimo, kilnaus elgesio, nešališkumo).  

2.2. CBC įsipareigoja:  

2.2.1. Treniruoti Mokinį;  

2.2.2. Treniruotės metu laikytis visų darbo saugos, priešgaisrinių, sanitarinių taisyklių reikalavimų;  

2.2.3. Aprūpinti Mokinį pagrindiniu treniruočių inventoriumi.  

2.3. Šalių sutarimu, bendro pobūdžio treniruočių vaizdai nėra laikomi privačiu Mokinio atvaizdu ir CBC turi teisę tokio tipo 

vaizdus naudoti neatlygintinai be Mokinio ar jo Atstovo sutikimo ar kitų apribojimų CBC veiklos rinkodarai bei informacijos 

pateikimui apie CBC veiklą bet kokiame formate, priemonėje, bet kokia apimtimi. Individualus Mokinio atvaizdas gali būti 

naudojamas tik gavus išankstinį Atstovo sutikimą.  

2.3.1. Visi duomenys tvarkomi, saugomi ir apdorojami pagal CBC privatumo politiką 

          VŠĮ Capital Badminton Club PRIVATUMO POLITIKA Galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. 

2.4. Atstovas įsipareigoja užtikrinti, kad:  

2.4.1. Mokinys nuo Sutarties sudarymo dienos treniruotėse, pagal nustatytą grafiką ir laiką, skiriant jiems maksimalų dėmesį, 

energiją ir gebėjimus, taip pat susilaikys nuo neprotingos fizinės rizikos ar veiklos, kuri gali lemti susirgimą, susižalojimą, 

negalią ar mirtį ir laikysis su šios Sutarties vykdymu susijusių CBC administracijos, trenerio nurodymų, gydytojų rekomendacijų, 

visuotinai priimtinų elgesio normų;  

2.4.3. Ne rečiau kaip vieną kartą per metus Mokinio lėšomis būtų tikrinama Mokinio sveikata, o šio patikrinimo duomenys, 

nustatytos medicininės pažymos forma, būtų pateikta CBC. Jeigu pažyma nepateikiama, CBC turi teisę neleisti Mokiniui 

mokytis. Šiuo atveju laikoma, kad Mokinys nesimoko dėl savo kaltės.  

2.4.4. Atstovas privalo nedelsiant raštu informuoti CBC apie bet kokius neįprastus, sportinėms traumoms būdingus sveikatos 

sutrikimus, pastebėtas alergines reakcijas ar bet kokio pobūdžio kitokius fizinius ar elgesio sutrikimus, kurie gali turėti įtakos 

parenkant Mokinio būklei tinkamą fizinį krūvį ar jo vykdymo priemones;  



2.4.5. Atstovas privalo nedelsiant imtis disciplinos priemonių ir atlyginti visą žalą tuo atveju, jei Mokinys pažeidžia šią Sutartį, 

nesilaiko pareigos elgtis pagarbiai su treneriais ar kitais mokiniais, gadina CBC inventorių ar kitais būdais pažeidžia saugaus 

elgesio ir darbo taisykles;  

2.4.6. Mokinys privalo laikytis Paslaugų teikėjo patvirtintų CBC vidaus tvarkos taisyklių, taip pat trenerio nurodymų, viešosios tvarkos 

taisyklių, drausmės. Šalys susitaria, kad šiame punkte įvardintų taisyklių/ instrukcijų bei sąlygų pažeidimas (nesilaikymas arba 

netinkamas laikymasis) bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 

2.4.7. Pasibaigus Sutarties galiojimui arba nutraukus Sutartį prieš terminą, ne vėliau kaip paskutinę Sutarties galiojimo dieną 

grąžinti CBC Mokiniui perduotą aprangą, kitą inventorių, išskyrus atvejus, kai aprangą ar kitą inventorių Mokinys ar jo Atstovas 

įsigijo savo lėšomis. Grąžinamas turtas turi būti ne blogesnės būklės nei buvo jį išduodant atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą;  

2.4.8. Susilaikyti ir užtikrinti, kad Mokinys susilaikytų nuo bet kokių veiksmų, įskaitant (bet neapsiribojant) pasisakymus, 

komentarus trečioms šalims, kurie galėtų diskredituoti CBC, jos narius, treniruočių dalyvius. Viešoje erdvėje (interneto 

svetainėse, forumuose, socialiniuose tinkluose, tinklaraščiuose ir kt.) savo nuotraukomis, komentarais, posakiais  

nediskriminuoti CBC, trenerių ar mokinių vardo, taip pat nesiimti jokių veiksmų, kurie galėtų pakenkti CBC interesams.  

2.4.9. Mokiniui pažeidus 2.4.1., 2.4.6. ir 2.4.7. punktų nuostatas ir nepaklūstant trenerio įspėjimams, treneris, pasitaręs su CBC 

administracija, turi teisę imtis žalingo Mokinio elgesio korekcinių veiksmų, o kraštutiniu atveju – pašalinti Mokinį iš treniruočių 

proceso, stabdyti arba nutrauki Sutartį apie tai informavęs mokinio Atstovą.  

3. MOKĖJIMAI IR MOKĖJIMO TVARKA  

3.1. abonementinis mokestis mokamas Delfi Sporto Centro registratūroje, pagal 2017-09-01 nuomos sutartį su UAB 

„Vandens parku“ į VŠĮ Capital Badminton Club surenkamas įmokas  už paslaugas. 

3.2. Sporto stovyklos, ir kiti renginiai organizuojami už papildomą mokestį.  

3.3. Mokinio atstovui laiku nesumokėjus už paslaugas, CBC turi teisę pareikalauti mokėti 0,02% dydžio delspinigius nuo 

nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną. Mokinio atstovui vėluojant atsiskaityti už suteiktas paslaugas ilgiau 

nei 30 kalendorinių dienų, skolos išieškojimas perduodamas trečiajai šaliai – įsiskolinimų valdymo bendrovei. Skolos išieškojimo 

kaštus apmoka Mėgėjas.  

3.6. Į šios Sutarties 3.1. p. nurodytą mokestį nėra įskaičiuotos išlaidos už dalyvavimą CBC organizuojamose stovyklose ir kituose 

komerciniuose renginiuose, aprūpinimą vardine varžybų apranga ar kitomis Mokinio motyvacijos bei užimtumo priemonėmis. 

CBC turi teisę paprašyti papildomų mokėjimų už atitinkamas priemones ar dalyvavimą atitinkamuose renginiuose (stovyklose, 

varžybose).  

3.7. CBC turi teisę keisti abonementinį mokestį: prieš 15 d. Informuojant apie tai kita šalį.  

3.8. Mokinio atstovai suteikę 800 Eur ar didesnę finansinę paramą per metus ir/ar kitokio pobūdžio paramą nuo mėnesinio 

mokesčio atleidžiami pagal atskirą CBC ir Mokinio atstovo susitarimą.  

4. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PASIBAIGIMAS  

4.1. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai Mokinys atvyksta į pirmą treniruotę.  

4.2. Norėdamas nutraukti (sustabdyti) Sutartį, Atstovas privalo ne mažiau nei prieš 30 d. kreiptis į CBC administraciją el.p. 

info@cbc.lt su prašymu dėl Sutarties nutraukimo (sustabdymo). Sutartis bus nutraukta (sustabdyta) tik visiškai atsiskaičius su 

CBC už suteiktas paslaugas.  

4.3. CBC turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį arba ją pakeisti, įspėjus Atstovą ne mažiau kaip prieš 30 d.  

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ  

5.1. Jei CBC ar Mokinys pažeidžia Sutartį, kita Šalis turi teisę reikalauti atlyginti su pažeidimu susijusius nuostolius. Atstovas, 

suprasdamas, kad leisdamas Mokinį į treniruotes prisiima riziką dėl visų sportinių sužeidimų ir traumų, įvykusių treniruočių 

metu.  

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

6.1. Esant bet kokiems prieštaravimams ar kitokiems neatitikimams tarp šios ir kitų, jau sudarytų ar ateityje sudaromų sutarčių ar 

susitarimų, nustatančių Šalių tarpusavio pareigas, turi būti vadovaujamasi šios Sutarties nuostatomis, išskyrus tuos atvejus, kai 

Šalys aiškiai raštu nurodo, jog šios Sutarties nuostatos netaikomos arba neturi pirmenybės.  



6.2. Šalys, pasirašydamos šią Sutartį, patvirtina, kad šios Sutarties sąlygų turinys Šalims yra suprantamas, aiškus ir atitinka Šalių 

išreikštą valią.  

6.3. Ginčai tarp Šalių sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčų išspręsti derybų būdu, ginčai sprendžiami Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  

6.4. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, – po vieną kiekvienai Šaliai.  

7. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI  

Capital Badminton Club:              ATSTOVAS:  

Viešoji įstaiga „Capital Badminton Club “          Vardas, pavardė:  

   Kaštonų g.5 – 12, Vilnius, 

   į/k. 301806862,  

   tel. 8 699 60684 

   el. paštas: cbc.vilnius@gmail.com 

   Klubo prezidentė 

  Aurelija Pakšytė  

  Parašas: 

Telefonas: 

El.paštas: 

Parašas: 

 

MOKINIO LANKOMA GRUPĖ: 
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