SUTARTIS Nr.____
2019-__-__, Utena
Viešoji įstaiga futbolo klubas „Utenos Utenis“, juridinio asmens kodas 303204395, buveinės adresas Užpalių g. 100,
Utena (toliau – Klubas), atstovaujama direktoriaus Mariaus Treimako, veikiančio pagal įstaigos įstatus, iš vienos pusės, ir
..........................................................................................,
(Vardas Pavardė)

………………………………..,
(asmens kodas / gimimo data)

gyvenamosios vietos adresas ............................................................................................ , (toliau – Pirkėjas), iš kitos pusės.
Toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,
ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD:
1) Klubas vykdo su profesionalaus, vaikų ir jaunimo bei masinio futbolo sporto populiarinimu susijusią veiklą;
2) Klubas vykdo su sveikos gyvensenos populiarinimu susijusią bendruomeninę veiklą;
3) Klubo veiklos tikslas yra Utenos rajono ir apskrities bendruomenės būrimas ir stiprinimas;
4) Pirkėjas pritaria ir palaiko išvardintoms klubo veikloms
Susitarė ir sudarė šią Sutartį (toliau – Sutartis):
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Šia Sutartimi Pirkėjas Sutarties nustatyta tvarka ir pagrindas įsigyja Klubo narystės paketą, kuris suteikia Pirkėjui šioje
Sutartyje nustatytas teises, o Klubas įsipareigoja Pirkėjui suteikti šia Sutartimi nustatytas teises;
Pirkėjas įsipareigoja mokėti Klubui mėnesinį mokestį, kurio dydis yra 20 Eur (dešimt eurų) už 1 (vieną) kalendorinį mėnesį.
Mokestis mokamas banko pavedimu į Klubo sąskaitą Nr. LT19 7044 0600 0805 1920 ne vėliau kaip iki 15 (penkioliktos)
einamojo mėnesio dienos. Mokėjimo paskirtyje privaloma nurodyti: „Klubo nario abonementinis mokestis“, mokėtojo
vardas ir pavardė, šios Sutarties numeris bei laikotarpis, už kurį mokama. Mokestis gali būti mokamas avansu.
Šia Sutartimi Pirkėjui suteiktų teisių paketą patvirtina Klubo narystės kortelė (toliau – Nario kortelė). Nario kortelė Pirkėjui
išduodama per 3 (tris) darbo dienas nuo šio Sutarties sudarymo ir pirmo mėnesinio mokesčio, nurodyto Sutarties 2 punkte,
sumokėjimo dienos.
Klubo suteikiamų paslaugų Pirkėjui paketą sudaro (paslaugos suteikiamos tik pateikus galiojančią Nario kortelę):
4.1. Klubas suteikia teisę 2 (dviems) asmenims stebėti kiekvienas pagrindinės Utenio futbolo komandos namų rungtynes
Utenos miesto stadione;
4.2. Klubas suteikia teisę 1 (vienam) Pirkėjo nurodytam asmeniui nuo 6 iki 19 metų lankyti Klubo futbolo akademijos
organizuojamas ir vykdomas treniruotes. Siekiant įgyvendinti šiame Sutarties punkte suteikiamas teises, tarp Klubo ir
Pirkėjo nurodyto vaiko tėvų/globėjų/teisėtų atstovų turi būti sudaroma ugdymo sutartis, kurios projektas pridedamas prie
šios Sutarties (Priedas Nr. 1);
4.3. Klubas suteikia teisę Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui 1 (vieną) kartą per savaitę lankyti Klubo organizuojamą mankštą
ir/arba šiaurietiško ėjimo treniruotes. Informacija apie Klubo organizuojamas mankštas ir/arba šiaurietiško ėjimo
treniruotes skelbiama Klubo internetinėje svetainėje (www.utenosutenis.lt);
4.4. Klubas suteikia Pirkėjui Utenio atributiką: Utenio gerbėjo marškinėlius ar Utenio šaliką. Atributika perduodama Pirkėjui
sumokėjus 3 (trijų) mėnesių mokestį, nurodytą Sutarties 2 punkte.
4.5. Klubo Nario kortelė suteikia teisė Pirkėjui įsigyti prekių ar paslaugų iš Klubo partnerių su iki 30% (trisdešimt procentų)
nuolaida. Informacija apie Klubo partnerių prekes, kurioms suteikiama nuolaida, bei kita susijusi informacija skelbiama
Klubo internetinėje svetainėje (www.utenosutenis.lt).
4.6. Klubas suteikia Pirkėjui 50% (penkiasdešimt procentų) dydžio nuolaidą Klubo sveikatingumo centre, esančiame
Aukštaičių g. 10a, Utena, teikiamoms paslaugoms. Apie Klubo sveikatingumo centro teikiamas paslaugas skelbiama
Klubo internetinėje svetainėje (www.utenosutenis.lt).
Sutarties 4 punkte nurodytos paslaugos Pirkėjui nėra teikiamos, jeigu Pirkėjas nemoka Sutarties 2 punkte nustatyto mokesčio
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
Sutarties sąlygos gali būti keičiamos teikiant pranešimą klubo nariams elektroniniu paštu ir Klubo internetinėje svetainėje
(www.utenosutenis.lt) apie numatomus pakeitimus pranešant prieš 30 kalendorinių dienų.
Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį ir grąžinti Nario kortelę. Pirkėjui nutraukus Sutartį, iki Sutarties nutraukimo Pirkėjo pagal šios
Sutarties 2 punktą sumokėtos Klubui sumos nėra grąžinamos. Sutarties nutraukimas neatleidžia Pirkėjo nuo pagal Sutarties
2 punktą numatyto mokesčio, mokėtino iki Sutarties nutraukimo dienos, sumokėjimo.
Pirkėjas pažymi, jog aiškiai supranta, kad nei ši Sutartis, nei Nario kortelė nesuteikia Pirkėjui teisės dalyvauti Klubo, kaip
juridinio asmens, valdyme, taip pat nei ši Sutartis, nei Nario kortelė nesuteikia Pirkėjui jokių turtinių ir/ar neturtinių Klubo
dalininko teisių.

Klubo vardu,
Marius Treimakas

Pirkėja(-s)
Vardas, pavardė: _______________________

Tel. nr.: +37061460101

Tel. nr.:

_______________________

El. paštas: m.treimakas@utenosutenis.lt

El. paštas:

_______________________

Parašas:

Parašas:

