Priedas Nr. 1
SPORTINIO UGDYMO SUTARTIS Nr. ______
2019 m. ____ mėn. ____ d.
Utena
Viešoji įstaiga futbolo klubas „Utenos Utenis“, juridinio asmens kodas 303204395, kurios buveinės
adresas yra K. Donelaičio g. 38, Utena 28141 (toliau – Klubas), registruota Lietuvos Respublikos juridinių
asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Mariaus Treimako, veikiančio pagal Klubo įstatus, iš vienos
pusės
ir
Moksleivis:
Vardas:

Pavardė:

Asmens kodas:

Adresas:
atstovaujamas savo tėvų (globėjų) – toliau Atstovų:
Vardas:

Pavardė:

Asmens kodas:

Adresas:
Elektroninis paštas:
Vardas:

Mobilaus telefono Nr.:
Pavardė:

Asmens kodas:

Adresas:
Elektroninis paštas:

Mobilaus telefono Nr.:

(toliau – Moksleivis), iš kitos pusės
ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD:
1) Klubas yra ne pelno siekianti organizacija, kurios veikla susijusi su futbolo sporto vystymu ir
populiarinimu;
2) Klubas, be kita ko, vykdo neformalųjį vaikų ir jaunimo ugdymo sporto – futbolo – srityje, kurio tikslas
populiarinti futbolo sportą, ugdyti jaunuosius futbolininkus, lavinti jų talentą bei asmenybę;
3) Klubas siekia užtikrinti tinkamas sąlygas vaikų ir jaunimo ugdymo sporto ugdymui;
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,
sudarė šią sportinio ugdymo sutartį (toliau – Sutartis):
1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Šia sutartimi Klubas įsipareigoja teikti Moksleiviui sportinio ugdymo futbolo srityje paslaugas pagal
Klubo patvirtintą atitinkamo amžiaus vaikų ir jaunimo mokymo programą, įskaitant vėlesnius jos
pakeitimus ir papildymus, o Moksleivis (Moksleivio vardu įsipareigojimus pagal šią Sutartį prisiima ir jų
vykdymą užtikrina Atstovai) įsipareigoja mokytis pagal nurodytą programą laikydamasis Klubo
nustatytų taisyklių ir tvarkos.
1.2. Pagal šios Sutarties sąlygas, Moksleivis Sutarties nustatyta tvarka įsipareigoja dalyvauti Klubo
sportinėje veikloje, rengtis sporto varžyboms ir dalyvauti jose, o Klubas įsipareigoja užtikrinti sąlygas
pasirengti ir dalyvauti varžybose bei vykdyti kitus Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus.
2. MOKSLEIVIO IR ATSTOVŲ TEISĖS IR PAREIGOS
2.1. Moksleivis įsipareigoja mokytis ir vykdyti sportinę veiklą Klube, Sutarties nustatyta tvarka dalyvauti
Klubo sportinėje veikloje: treniruotėse, rengiamose bendra ir specialia tvarka, treniruočių stovyklose,
visose oficialiose ir neoficialiose (draugiškose) rungtynėse Klubo komandų sudėtyse, kituose Klubo
renginiuose.
2.2. Moksleivis įsipareigoja teisės aktų, ir/ar Klubo nustatyta tvarka ir periodiškumu tikrintis sveikatą ir
pateikti Klubui nustatytos formos medicinines pažymas apie sveikatos būklę. Tuo atveju, jeigu
Moksleivis nustatytais terminais nepateikia medicininės pažymos, Klubas turi teisę neleisti Moksleiviui
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sportuoti pagal šią Sutartį, iki tokia pažyma bus pateikta.
2.3. Moksleivis įsipareigoja laikytis šios Sutarties nuostatų, Klubo vidaus taisyklių reikalavimų, savo elgesiu
nekelti grėsmės kitų Klubo bendruomenės narių (trenerių, kitų sportininkų, jų tėvų), kitų asmenų
atžvilgiu, taip pat nedaryti žalos Klubo ir/arba trečiųjų asmenų turtui.
2.4. Moksleivis įsipareigoja sąžiningai naudoti savo energiją ir sportinius gebėjimus Klubo naudai,
siekdamas Klubo nustatytų tikslų.
2.5. Moksleivis įsipareigoja laikytis drausmės ir būti pagarbus savo komandos draugams, varžovams,
treneriams ir kitiems asmenims. Moksleivis privalo laikytis Klubo trenerių nurodymų.
2.6. Moksleivis įsipareigoja tinkamai prižiūrėti Klubo suteiktą aprangą, sporto inventorių, priemones ir kitą
turtą, susilaikyti nuo veiksmų, kuriais gadinamas Klubo ar kitų asmenų turtas.
2.7. Moksleivis įsipareigoja nedalyvauti oficialiose ar draugiškose varžybose kitų futbolo klubų ar
specializuotų futbolo mokyklų bei akademijų komandų sudėtyse be išankstinio raštiško Klubo sutikimo.
2.8. Moksleivis įsipareigoja sumokėti 78 EUR (septyniasdešimt aštuonių eurų) dydžio kompensaciją už
Klubo jam pagal šios Sutarties 3.1.5 punktą suteiktą aprangą, jeigu dėl bet kokių priežasčių ši Sutartis
nutraukiama ir/arba Moksleivis baigia mokymosi Klube procesą nepraėjus 2 (dviems) kalendoriniams
metams nuo šios Sutarties sudarymo dienos.
2.9. Atstovai įsipareigoja Klubo nustatyta tvarka papildomai apmokėti Moksleivio kelionių ir jo pragyvenimo
išlaidas tose išvykose, kurias organizuoja Klubas.
2.10. Atstovai sutinka, kad Moksleivio atvaizdo fotografuota ar filmuota medžiaga būtų skelbiama klubo
interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose ar reklamos stenduose ugdymo sklaidos tikslais,
negaunant atskiro tėvų/globėjų raštiško sutikimo.
3. KLUBO ĮSIPAREIGOJIMAI
3.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klubas įsipareigoja:
3.1.1. pagal patvirtintą Klubo mokymo programą suteikti Moksleiviui kvalifikuotas sportinio ugdymo
futbolo srityje paslaugas;
3.1.2. užtikrinti kvalifikuotą personalą tinkamai varžybų ir treniruočių veiklai;
3.1.3. suteikti tinkamas žaidimo ir treniruočių vietas, o taip pat kitą sporto infrastruktūrą;
3.1.4. sudaryti sąlygas Moksleivio fiziniam bei emociniam tobulėjimui;
3.1.5. Suteikti Moksleiviui futbolo aprangos komplektą, kurių sudaro 1 (vieneri) šortai, 1 (vieneri)
marškinėliai, 1 (viena) pora getrų, ir 1 (vienas) sportinis kostiumas (sportinės kelnės ir plona
striukė). Moksleivis įsipareigoja sumokėti 78 EUR (septyniasdešimt aštuonių eurų) dydžio
kompensaciją už aprangą, jeigu dėl bet kokių priežasčių ši Sutartis nutraukiama ir/arba
Moksleivis baigia mokymosi Klube procesą nepraėjus 2 (dviems) kalendoriniams metams nuo
šios Sutarties sudarymo dienos;
3.1.6. Parengti ugdymo programą ir, Atstovų prašymu, supažindinti Atstovus;
3.1.7. skirti transportą išvykoms (varžybų, treniruočių stovyklų ir panašiais tikslais) ir/ar padengti su
tuo susijusias išlaidas;
3.1.8. užtikrinti sąlygas Moksleiviui mokytis pagrindinio lavinimo įstaigoje. Tam tikslui Klubas
įsipareigoja netrukdyti Moksleiviui lankyti visas pamokas.
3.2. Klubas turi teisę kolektyviai ar individualiai skatinti bei apdovanoti Moksleivį piniginiais ar kitokiais
prizais.
4. UGDYMO PROCESO TVARKA
4.1. Moksleivio sportinio ugdymo procesas ir šios Sutarties sąlygų vykdymas grindžiamas visapusiška
Moksleivio, Atstovų ir Klubo pagarba vieni kitiems bei bendradarbiavimo principais.
4.2. Moksleivio ugdymo procesas vykdomas pagal Klubo parengtą ir patvirtintą programą. Atstovams
pageidaujant, Klubas supažindina Atstovus su ugdymo programa.
4.3. Moksleivio ugdymo procesas yra skirstomas į mokslo metus, kurių trukmė yra 10 (dešimt) mėnesių.
Vieneri mokslo metai prasideda kalendorių metų rugpjūčio 01 d., ir baigiasi kitų metų birželio mėn. 30
d. Moksleiviui suteikiamos 30 (trisdešimties) dienų atostogos Klubo nustatytų laikotarpiu gruodžio –
sausio mėn. bei 30 (trisdešimties) dienų atostogos liepos mėnesį. Užsiėmimų pagal šią Sutartį
(treniruočių, treniruočių stovyklų, varžybų, turnyrų) datas ir laiką nustato Klubas. Klubas pateikia
informaciją apie užsiėmimų pagal šią Sutartį datą ir laiką nurodytu tėvų ar globėjų elektorniniu paštu.
4.4. Klubas, atsižvelgiant į Klubo galimybes, sieks sudaryti kuo geresnes socialines bei technines sąlygas
Moksleivio ugdymui. Klubas sieks užtikrinti pagarbų ir pedagogišką Klubo paskirtų trenerių elgesį ir jų
metodų naudojimą. Atsižvelgiant į tai, kad Klubo parengtos programos tinkamam įgyvendinimui būtinas
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visapusiškas pasitikėjimas Klubo trenerių veikla, Atstovai įsipareigoja griežtai laikytis pagarbos Klubo
trenerių atžvilgiu. Šis Atstovų įsipareigojimas, be kita ko, apima draudimą Atstovams Moksleivio
akivaizdoje kritikuoti Klubo paskirtą trenerį ir/arba jo taikomus metodus, reikšti abejones treneriu ir/ar jo
taikomais metodais, draudimą Klubo užsiėmimų metu duoti nurodymus Moksleiviui, kritikuoti Moksleivio
elgesį treniruočių ir/arba varžybų metu, ar kitais veiksmais mažinti Moksleivio entuziazmą, motyvaciją,
pasimėgavimą žaidimu, kelti jam psichinę įtampą, nustatyti ne Klubo iškeltus tikslus ir pan.
4.5. Atstovai patvirtina, kad aiškiai suvokia, kad užsiėmimų pagal šią Sutartį metu egzistuoja Moksleivio
sužeidimų ir traumų rizika ir ją Atstovai Moksleivio vardu visiškai prisiima. Moksleivis įsipareigoja
sveikatos sutrikimo, susirgimo ar sužalojimo vykdant šią Sutartį atveju nedelsiant apie tai pranešti Klubo
paskirtam treneriui. Atstovams rekomenduojama pasirūpinti Moksleivio sveikatos draudimu.
5. SUTARTIES GALIOJIMAS
5.1. Ši Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja 2 (du) kalendorinius metus nuo Sutarties sudarymo dienos.
5.2. Pasibaigus sutarties galiojimui ji pratęsiama neribotam terminui, jei nei viena iš Šalių nepareiškia noro
sutartį nutraukti.
5.3. Bet koks Sutarties pakeitimas, papildymas privalo būti rašytinis.
5.4. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą:
5.4.1. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu;
5.4.2. Moksleivis turi teisę vienašališkai prieš terminą nutraukti šią Sutartį raštiškai informuodamas
Klubą prieš 15 (penkiolika) dienų ir sumokėjęs kompensaciją už aprangą, kaip tai numato
Sutarties 3.1.5 punktas;
5.4.3. Klubas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai apie tai raštiškai informuodamas Moksleivio
Atstovus prieš 15 (penkiolika) dienų, jeigu Moksleivis neatsiskaito su Klubu arba padaro esminį
šios Sutarties pažeidimą, arba sistemiškai pažeidinėja Sutartį (3 (trečias) pažeidimas per 3
(tris) mėnesius);
6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Ši Sutartis sudaryta pagal ir jai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
Bet kokie ginčai ar nesutarimai sprendžiami geranoriškai ir siekiant kompromiso. Jeigu nepavyksta
ginčo išspręsti taikiai, ginčas sprendžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
6.3. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, iš kurių vienas lieka Klubui,
kitas – Moksleiviui.
6.4. Ši Sutartis šalių perskaityta, suprasta dėl turinio, pasekmių ir, kaip atitinkanti jų valią, priimta ir
pasirašyta.
6.1.
6.2.

7. ŠALIŲ PARAŠAI
KLUBAS
Viešoji įstaiga futbolo klubas „Utenos Utenis“
Įmonės kodas 303204395
PVM mokėtojo kodas LT100009974719
K. Donelaičio g. 38, Utena LT28141
Tel.: 869882421
Faks.: 852784349
E-paštas: info@utenosutenis.lt
A/S: LT19 7044 0600 0805 1920
_______________________
Direktorius Marius Treimakas

MOKSLEIVIO VARDU ATSTOVAI
Atstovų kontaktinė informacija:
Adresas:
Telefonas:
E-paštas:
_____________________________
[vardas, pavardė]
_____________________________
[vardas, pavardė]
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