PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr. {numeris}
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
[metai] m. [mėnesis] [diena], [miestas]
PASLAUGŲ TEIKĖJAS:
Pavadinimas:
Įmonės kodas:
PVM mokėtojo kodas:
Registracijos adresas:
El. pašto adresas:
Kontaktinis telefono numeris:
Bankas:
Banko sąskaitos Nr.:
PASLAUGŲ GAVĖJAS (TĖVAS, GLOBĖJAS):
Vardas:
Pavardė:
Gimimo data:
El. pašto adresas:
Kontaktinis telefono numeris:
Banko sąskaitos numeris:
PASLAUGŲ GAVĖJAS (UGDYTINIS):
Lytis
Vaiko vardas:
Vaiko pavardė:
Gimimo data:
Išsami informacija apie vaiko sveikatos
sutrikimus (ligas, alergijas, vartojamus vaistus
ir kt.), į kurią turėtų atsižvelgti treneris:
INFORMACIJA APIE PASLAUGAS:
Paslaugų pavadinimas:
Paslaugų teikimo pradžia:
Paslaugų teikimo pabaiga:
(pastaba: remiantis šios sutarties 5.2. p., likus
iki Sutarties termino (Paslaugų teikimo)
pabaigos 30 (trisdešimčiai) kalendorinių dienų
nei vienai iš Šalių nepareiškus raštu noro
nutraukti šią Sutartį, ji yra pratęsiama
papildomam pirminio jos galiojimo termino
laikotarpiui).
Paslaugų teikimo vieta:
Užsiėmimų laikas:
Kaina :
Užsiėmimų lankymo dažnumas :

UAB „Treniruočių pasaulis“
303283994
nėra PVM mokėtojas
Vilniaus g. 12, Baltoji Vokė, 17234 Šalčininkų raj.
info@plaukimoseima.lt
+370 649 33377
Luminor Bank AS
LT06 4010 0510 0196 0755
{kliento vardas}
{kliento pavardė}
{kliento gimimo data}
{kliento el. pašto adresas}
{kliento telefono numeris}
{banko sąskaitos numeris}
{kliento ugdytinio lytis}
{kliento ugdytinio vardas}
{kliento ugdytinio pavardė}
{kliento ugdytinio gimimo data}
{kliento ugdytinio sveikatos informacija}

Mokymas plaukti
{yyyy-mm-dd}
Sezonas
Nuo Rugsėjo 1 d. iki Birželio 31 d.
*Liepa ir rugpjūtis pasirinktinai (stabdyti arba lankyti pamokas)

{užsiėmimų vieta}
{užsiėmimų laikas}
[...
] EUR per mėnesį
[...

] kartas/ai per savaitę
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PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr. [numeris]
BENDROSIOS SĄLYGOS
1.

SĄVOKOS

1.1.

Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes:
⎯

Bendrosios sąlygos – neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis, kurioje nustatomos bendros visiems Paslaugų
gavėjams taikomos Paslaugų teikimo sąlygos;

⎯

E. Sąskaita – atsiskaitymo už Paslaugas būdas, kai sąskaitos už Paslaugas pateikiamos tiesiogiai į Paslaugų
gavėjo nurodytą internetinę bankininkystę (interneto banką). Kliento pageidavimu E.Sąskaitos apmokėjimas
galimas automatiniu būdu.

⎯

Paslaugos – mokymas plaukti (plaukimo, šuolio į vandenį, nėrimo įgūdžių lavinimas) ir visų būtinų šioms
paslaugoms teikti sąlygų sudarymas, organizuojamas ir vykdomas pagal neformaliojo švietimo plaukimo programą;

⎯

Paslaugų gavėjas – Specialiosiose sąlygose nurodytas paslaugų gavėjas (tėvas, globėjas) ir ugdytinis, kurio
interesams atstovauja tėvas/globėjas.

⎯

Paslaugų kaina – ją sudaro kiekvieną mėnesį už atitinkamą mėnesį Paslaugų gavėjo mokėtina suma, nustatyta
Specialiosiose sąlygose (užsiėmimų skaičius gali kisti priklausomai nuo atitinkamą mėnesį esančių šventinių
(nedarbo) dienų, tačiau tai nedaro įtakos Specialiosiose sąlygose nurodytai kainai ir per mėnesį mokėtinai pinigų
sumai už Paslaugų teikimą).

⎯

Paslaugų teikėjas - UAB „Treniruočių pasaulis“, įm. kodas: 303283994, registracijos adresas: Vilniaus g. 12, Baltoji
Vokė, 17234 Šalčininkų raj.;

⎯

Specialiosios sąlygos – neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis, kurioje nustatomos konkrečios Paslaugų gavėjui
taikomos Paslaugų teikimo sąlygos;

⎯

Sutartis – ši sutartis tarp Paslaugų gavėjo ir Paslaugų teikėjo, kurią sudaro Specialiosios sąlygos ir Bendrosios
sąlygos, su visais jos priedais, pakeitimais ir papildymais;

⎯

Šalys – Paslaugų teikėjas ir Paslaugų gavėjas.

2.

SUTARTIES OBJEKTAS

2.1.

Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais suteikti Paslaugų gavėjui
Paslaugas, o Paslaugų gavėjas įsipareigoja tinkamai ir laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju šioje Sutartyje nustatyta
tvarka.

2.2.

Paslaugų teikėjas Paslaugas teikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu bei kitais teisės aktais,
numatančiais sportinio ir rekreacinio švietimo programų teikimą vaikams. Tokio švietimo paskirtis – išmokyti plaukti,
tenkinti vaikų pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius.

2.3.

Ugdytiniai gali lankyti užsiėmimus tik pasirašius šią Sutartį vienam iš tėvų ar už jį visiškai atsakingam suaugusiam
asmeniui. Už ugdytinius pasirašo ir atsako vienas iš jų tėvų (globėjų), tuo patvirtindamas, kad ugdytinio asmens sveikatos
būklė tinkama lankyti užsiėmimus. Ugdytinio vienas iš tėvų (globėjų) pasirašydamas patvirtina, kad pilnai susipažino su
Sutartimi, jos nuostatas suprato, išaiškino ugdytiniui, kuris patvirtina, kad jų laikysis.

2.4.

Bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių atostogų metu Paslaugų teikėjas Paslaugas teikia įprastine tvarka.

3.
3.1.

PASLAUGŲ KAINOS MOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS
Už teikiamas Paslaugas Paslaugų gavėjas atsiskaito su Paslaugų teikėju tokia tvarka:
3.1.1.

Paslaugų kainos pirmąją įmoką už einamąjį ir sekantį mėnesius Paslaugų gavėjas sumoka bankiniu pavedimu
Sutarties sudarymo metu per Paslaugų teikėjo internetinę svetainę;

3.1.2.

Paslaugų gavėjas atsiskaito už Paslaugas E. Sąskaitos būdu, Paslaugų gavėjui iki kiekvieno mėnesio 11-tos
dienos bus atsiunčiama E. Sąskaita už ateinančio mėnesio Paslaugų gavėjo pasirinktą paslaugą. Paslaugų
gavėjas įsipareigoją šią sąskaitą apmokėti iki sekančio mėnesio 1 dienos. Jeigu Paslaugų gavėjui pasirinkus
automatinį E. Sąskaitų apmokėjimą Paslaugų gavėjas atsiskaitomojoje sąskaitoje banke nėra ar nepakanka
lėšų atitinkamai įmokai už Paslaugas nurašyti arba Paslaugų gavėjas šiame punkte pats neapmoka E.
Sąskaitos, tokiu atveju Nario paslaugos sutartis blokuojama ir Paslaugų gavėjas nėra įleidžiamas į baseiną iki
to laiko, kol Paslaugų gavėjas tinkamai atsiskaito su Paslaugų teikėju už Paslaugas. Jei iš Paslaugų gavėjo
gautų įmokų nepakanka visam Paslaugų gavėjo įsiskolinimui už Paslaugas padengti, Šalys susitaria, kad
gautos įmokos paskirstomos tokia tvarka: pirmiausia, padengiamos Paslaugų teikėjo patirtos išlaidos išieškant
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skolą iš Paslaugų gavėjo, toliau padengiami nuostoliai, priskaičiuotos palūkanos, paskiausiai padengiama skola
už Paslaugas (pradedant seniausia).

4.
4.1.

4.2.

4.3.

3.1.3.

Pagal šią Sutartį Paslaugų gavėjo atliktas mokėjimas bus laikomas tinkamai atliktu nuo to momento, kai
atitinkama suma bus įskaityta Paslaugų teikėjo banko sąskaitoje.

3.1.4.

Apmokėjus šioje Sutartyje apibrėžtas Paslaugas ir ugdytinio kritinės ligos atveju jas (arba jų dalį) praleidus,
Sutarties vykdymo ir Paslaugų teikimo atnaujinimo atveju Paslaugų gavėjo sumokėta Paslaugų kaina yra
užskaitoma už einamąjį mėnesį (arba, priklausomai nuo sumokėtos Paslaugų kainos – už einamąjį ir sekantį
mėnesį) proporcingai laikotarpiui, nuo mokymų pagal šią Sutartį nelankymo dėl kritinės ligos pradžios iki
Paslaugų teikimo atnaujinimo momento. Šia teise Paslaugų gavėjas gali pasinaudoti tik pateikus teisės aktų
nustatytos formos medicininę pažymą iš sveikatos priežiūros įstaigos.

SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
4.1.1.

Paslaugas teikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, kitais teisės aktų reikalavimais;

4.1.2.

užtikrinti ugdytiniui saugią ir sveiką ugdymo aplinką teisės aktų nustatyta tvarka;

4.1.3.

užtikrinti, kad Paslaugų gavėją ugdys Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatytus reikalavimus
atitinkantys kvalifikuoti specialistai ir jų padėjėjai;

4.1.4.

organizuoti užsiėmimus vadovaujantis aktyvumo ir sąmoningumo principais;

4.1.5.

padėti Paslaugų gavėjui plėtoti įvairius jo savišvietos interesus, formuoti dorovės ir sveikos gyvensenos
pagrindus, lavinti gebėjimą jais vadovautis, diegti darbštumo, atsakomybės, pasitikėjimo, iniciatyvumo ir
reiklumo sau principus;

4.1.6.

Paslaugų gavėjui patyrus traumą ar bet kokį kitą sveikatos sutrikimą, užtikrinti pirmosios pagalbos suteikimą ir,
esant poreikiui, iškviesti specialistus, arba nukreipti Paslaugų gavėją į medicinos įstaigą;

4.1.7.

laikytis konfidencialumo, neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu būdu tretiesiems asmenims jokios informacijos, su
kuria buvo supažindintas šios Sutarties pagrindu.

Paslaugų teikėjas turi šias teises:
4.2.1.

Paslaugas teikti pagal Paslaugų teikėjo nuožiūra pasirinktą mokymo programą, metodikas, Paslaugų
organizavimo būdus ir / ar priemones;

4.2.2.

reikalauti, kad Paslaugų gavėjas sąžiningai ir laiku vykdytų šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

4.2.3.

sustabdyti Paslaugų teikimą šios Sutarties 5.7. punkte nustatytais atvejais;

4.2.4.

reikalauti iš Paslaugų gavėjo visų su skolos administravimu ir išieškojimu susijusių išlaidų (nuostolių) atlyginimo;

4.2.5.

kitas šioje Sutartyje įtvirtintas teises.

Paslaugų gavėjas (ir ugdytinis) įsipareigoja:
4.3.1.

pateikti Paslaugų teikėjui teisingą informaciją ir dokumentus;

4.3.2.

bendradarbiauti su Paslaugų teikėjo administracija sprendžiant pagal Sutartį teikiamų Paslaugų klausimus;

4.3.3.

atsakingai ir rūpestingai naudotis teikiama paslauga, turtu ir įranga, imtis visų įmanomų priemonių, kad
nepadarytų žalos sau, Paslaugų teikėjo darbuotojų, kitų asmenų sveikatai ir turtui;

4.3.4.

laikytis lankomo baseino vidaus tvarkos taisyklių, pagarbiai elgtis su kitais bendruomenės nariais;

4.3.5.

prieš pradedant lankyti užsiėmimus, pateikti teisės aktų nustatytos formos galiojančią medicininę pažymą iš
sveikatos priežiūros įstaigos, patvirtinančią, kad ugdytinis yra sveikas ir jam yra leidžiama lankyti užsiėmimus.
Nepateikęs medicininės pažymos Paslaugų gavėjas prisiima visišką atsakomybę dėl ugdytinio sveikatos
būklės. Paslaugų gavėjas privalo elgtis atsakingai ir vadovautis gydytojo rekomendacijomis bei nurodymais;

4.3.6.

sudarydamas Sutartį pateikti pilną ir išsamią informaciją apie ugdytinio sveikatos sutrikimus, sveikatos būklės
ypatumus ir / ar kitas svarbias aplinkybes, į kuriuos turėtų atsižvelgti Paslaugų teikėjo darbuotojai vykdydami
Sutartį ar kurie gali turėti reikšmės tinkamam Paslaugų teikimui pagal šią Sutartį;

4.3.7.

laiku mokėti Specialiosiose sąlygose nurodytą Paslaugų kainą už sekančius mėnesius;
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4.3.8.

4.4.

5.

pranešti apie šioje Sutartyje nurodytų kontaktinių duomenų pasikeitimą ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas
nuo jų pasikeitimo. Paslaugų gavėjas, sudarydamas Sutartį, privalo pateikti savo elektroninio pašto adresą,
kuriuo jam Paslaugų teikėjas savo nuožiūra teiktų informaciją apie Paslaugas, jų pasikeitimus ir kitą Paslaugų
teikėjo manymu svarbią informaciją;

Paslaugų gavėjas turi šias teises:
4.4.1.

reikalauti iš Paslaugų teikėjo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo;

4.4.2.

reikalauti, kad Paslaugų teikėjas sąžiningai vykdytų šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

4.4.3.

gauti iš Paslaugų teikėjo informaciją apie ugdytinio užsiėmimų procesų rezultatus ir elgesį;

4.4.4.

laikantis šioje Sutartyje nustatytos tvarkos ir terminų, kritinių ligų (nurodytų Sutarties priede Nr. 1 atveju
atsisakyti Paslaugų ir Sutarties nutraukimo atveju reikalauti grąžinti už Paslaugas sumokėtos įmokos dalį,
proporcingą laikotarpiui, nuo mokymų pagal šią Sutartį nelankymo dėl kritinės ligos pradžios iki Sutarties
galiojimo pabaigos. Šia teise Paslaugų gavėjas gali pasinaudoti tik pateikus teisės aktų nustatytos formos
medicininę pažymą iš sveikatos priežiūros įstaigos;

4.4.5.

kitas šioje Sutartyje įtvirtintas teises.

SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

5.1.

Sutartis įsigalioja nuo pirmosios įmokos sumokėjimo momento ir galioja iki Sutarties pasibaigimo (Sutarties 5.2 p.
pagrindu) arba jos nutraukimo dienos, išskyrus Šalių įsipareigojimus, kurie lieka galioti ir pasibaigus Paslaugų teikimo
laikotarpiui.

5.2.

Likus iki Sutarties termino (Paslaugų teikimo) pabaigos 30 (trisdešimčiai) kalendorinių dienų nei vienai iš Šalių
nepareiškus raštu noro nutraukti šią Sutartį, ji yra pratęsiama papildomam pirminio jos galiojimo termino laikotarpiui.
Sutarties pratęsimų šio punkto pagrindu skaičius neribojamas.

5.3.

Paslaugų gavėjas turi teisę vienašališkai prieš terminą nutraukti Sutartį, įspėjus Paslaugų teikėją prieš 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų, jeigu:

5.4.

5.5.

5.3.1.

Paslaugų gavėjas atsisako Paslaugų. Tokiu atveju, Paslaugų gavėjui Paslaugos teikiamos iki Sutarties
nutraukimo dienos, o Paslaugų gavėjo sumokėtos įmokos už Paslaugas nėra grąžinamos ir laikomos Paslaugų
teikėjo patirtais nuostoliais, kuriuos Paslaugų teikėjas patyrė siekiant įvykdyti šią Sutartį;

5.3.2.

jei Paslaugų teikėjas ne dėl Paslaugų gavėjo kaltės neteikia Paslaugų gavėjui Paslaugų ilgiau kaip 30
(trisdešimt) kalendorinių dienų iš eilės. Šiame punkte nurodytu atveju Paslaugų teikėjas grąžina Paslaugų
gavėjo sumokėtą Paslaugų kainą už nesuteiktas Paslaugas. Ši Sutarties nuostata netaikoma tais atvejais, kai
nesant Paslaugų teikėjo kaltės, Paslaugų teikimas yra apribotas ir (arba) nėra vykdomas dėl valstybės ir (ar)
savivaldybės institucijų priimtų sprendimų. Paslaugų teikimo šiame Sutarties punkte nurodyto apribojimo atveju,
Paslaugų teikimo terminas yra sustabdomas (o jam neprasidėjus – Paslaugų teikimo pradžia yra nukeliama),
bei atnaujinamas (o jam neprasidėjus – prasideda) įsigaliojus valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų
sprendimui leisti vykdyti šioje Sutartyje apibrėžtą Paslaugų teikimą. Atnaujinus Paslaugų teikimą (o jam
nepradėjus – pradėjus teikti Paslaugas), šioje Sutartyje apibrėžtas Paslaugų teikimo terminas yra pratęsiamas
proporcingai sustabdytam arba nepradėtam jo galiojimo laikotarpiui. Sustabdžius Paslaugų teikimą arba
nepradėjus jų teikti dėl šiame Sutarties punkte nurodytų apribojimų, Paslaugų gavėjo sumokėta Paslaugų kaina
yra užskaitoma atnaujinus (pradėjus) Paslaugų teikimą bei Paslaugų gavėjui nėra grąžinama.

5.3.3.

Sutarties 5.10. punkte numatytu atveju.

Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai prieš terminą nutraukti Sutartį esant svarbioms priežastims ir įspėjus Paslaugų
gavėją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas grąžina Paslaugų gavėjo sumokėtą
Paslaugų kainą už nesuteiktas Paslaugas. Svarbiomis priežastimis yra laikomi tokie atvejai (įskaitant, bet neapsiribojant):
5.4.1.

jeigu Paslaugų gavėjo pasirinkta grupė, nurodyta Specialiosiose sąlygose, netenka dviejų ar daugiau narių ir
dėl objektyvių aplinkybių nėra galimybės užtikrinti ugdytinio perkėlimo į kitą grupę arba užsitęsus jos paieškai
ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;

5.4.2.

jeigu tęsiant užsiėmimus iškiltų rizika Paslaugų gavėjo ar kitų asmenų sveikatai.

Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai prieš terminą nutraukti Sutartį įspėjus Paslaugų gavėją prieš 7 (septynias)
kalendorines dienas, jeigu Paslaugų gavėjas padaro esminį šios Sutarties pažeidimą. Esminiu Sutarties pažeidimu yra
laikomi tokie atvejai (įskaitant, bet neapsiribojant):
5.5.1.

Paslaugų gavėjui nevykdant pagrįstų ir teisėtų Paslaugų teikėjo nurodymų, kurių nevykdymas kelia (ar gali
sukelti) pavojų Paslaugų gavėjo ar kitų asmenų, įskaitant Paslaugų teikėjo darbuotojus, sveikatai, gyvybei ir /
ar gali sąlygoti Paslaugų teikėjo ar kitų asmenų turto sugadinimą ar sužalojimą.
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5.6.

Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai prieš terminą nutraukti Sutartį įspėjus Paslaugų gavėją prieš 45 (keturiasdešimt
penkias) kalendorines dienas, jeigu susirgus kritine liga ugdytinis nesinaudoja Sutartimi teikiamomis Paslaugomis (t.y.
nedalyvauja mokymosi plaukti procese) daugiau nei 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas, skaičiuojant nuo
mokymų pagal šią Sutartį nelankymo dėl kritinės ligos pradžios. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas grąžina Paslaugų gavėjo
sumokėtą Paslaugų kainą už nesuteiktas Paslaugas.

5.7.

Paslaugų teikėjas turi teisę nedelsiant, be išankstinio perspėjimo, laikinai sustabdyti Paslaugų teikimą (arba jų dalį)
Paslaugų gavėją apie tai informuojant raštu:
5.7.1.

esant Sutarties 5.4. punkte nurodytoms aplinkybėms, kai Paslaugų teikėjas nepasinaudoja teise nutraukti
Sutartį;

5.7.2.

jei Paslaugų teikėjas, dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, negali suteikti Paslaugų (įskaitant atvejus, kai
įvyksta miesto inžinerinių tinklų avarijos, force majeure aplinkybės ir pan.);

5.7.3.

jei Paslaugų gavėjas nesilaiko Sutarties 3 skyriaus ir kitų šios Sutarties nuostatų.

5.8.

Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių tarpusavio susitarimu.

5.9.

Sutarties pasibaigimas neatleidžia Paslaugų gavėjo nuo pareigos atsiskaityti su Paslaugų teikėju už suteiktas Paslaugas
iki Sutarties pasibaigimo dienos bei atlyginti kitas Paslaugų teikėjo išlaidas, kurias Paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti
Sutartį, turėjo iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą ar Paslaugų atsisakymą gavimo iš Paslaugų gavėjo dienos arba
Sutarties nutraukimo dėl Paslaugų gavėjo kaltės dienos.

5.10. Paslaugų teikėjas turi teisę savo iniciatyva keisti Sutarties kainą, užsiėmimų laiką/grafiką ar grupę, esant svarbioms
aplinkybėms ir įspėjus Paslaugų gavėją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Paslaugų gavėjui nesutikus su
pasikeitusiomis sąlygomis, jis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdamas Paslaugų teikėją prieš 15 (penkiolika) kalendorinių
dienų iki pasikeitusių Sutarties sąlygų įsigaliojimo dienos. Tokiu atveju Paslaugų gavėjui yra suteikiamos jo apmokėtos
Paslaugos.
5.11. Sutarties nutraukimo atveju ar Paslaugų pagal šią Sutartį sustabdymo atveju dėl Paslaugų gavėjo kaltės, Paslaugų
gavėjo sumokėti mokesčiai už Paslaugas nėra grąžinami, t. y. minėtais atvejais Paslaugų teikėjui nekyla prievolė grąžinti
Paslaugų gavėjui jo sumokėtas sumas už visas nesuteiktas Paslaugas (neįvykdytus užsiėmimus).
5.12. Paslaugų gavėjo rašytiniu prašymu Sutarties vykdymas gali būti sustabdomas kiekvienų metų liepos ir (ar) rugpjūčio
mėn. laikotarpiui, jei Paslaugų gavėjas apie tai ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu informuoja
Paslaugų teikėją arba atlieka žymą Paslaugų teikėjo informacinėje sistemoje (platformoje). Sutarties vykdymo terminas,
pasibaigus sustabdymo laikotarpiui, automatiškai tęsiasi toliau.
5.13. Paslaugų gavėjas, norintis pakeisti Paslaugų teikimo (užsiėmimų) laiką ir (ar) lankymo dažnumą, ne vėliau kaip prieš 20
(dvidešimt) darbo dienų iki norimų atlikti pakeitimų įsigaliojimo momento turi pateikti Paslaugų teikėjui laisvos formos
rašytinį prašymą pakeisti Paslaugų teikimo (užsiėmimų) laiką ir (ar) lankymo dažnumą. Tokio pobūdžio prašymas turi
būti išnagrinėtas per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo gavimo momento. Patenkinus Paslaugų teikėjo prašymą pakeisti
Paslaugų teikimo (užsiėmimų) laiką ir (ar) lankymo dažnumą (visa apimtimi arba dalinai), Šalys pasirašo atskirą
susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, kuriame nurodo atliekamus pakeitimus ir jų įsigaliojimo dieną. Nesant galimybės
patenkinti Paslaugų gavėjo prašymą pakeisti Paslaugų teikimo (užsiėmimų) laiką ir (ar) lankymo dažnumą, Paslaugų
teikėjas įsipareigoja apie tai pranešti raštu per šiame Sutarties punkte nurodytą 5 darbo dienų prašymo išnagrinėjimo
laikotarpį. Atsisakymas patenkinti Paslaugų gavėjo prašymą pakeisti Paslaugų teikimo (užsiėmimų) laiką ir (ar) lankymo
dažnumą nėra laikomas pagrindu nutraukti šią Sutartį dėl Paslaugų teikėjo kaltės arba Sutarties 5.3.2 p. pagrindu bei
reikalauti sumokėtos Paslaugų kainos grąžinimo.
6.

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1.

Už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą šios Sutarties Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka. Kiekviena Šalis privalo atlyginti savo kaltais veiksmais padarytus kitai Šaliai pagrįstus tiesioginius
nuostolius.

6.2.

Paslaugų teikėjas neatsako už Paslaugų neteikimą ar netinkamą teikimą ir (arba) Paslaugų gavėjui tuo padarytą žalą,
jei tai įvyko ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, taip pat už trečiųjų asmenų veiksmus ar apribojimus, taikomus Paslaugų
gavėjui, įskaitant, bet neapsiribojant tokius atvejus:
6.2.1.

Sutarties 4.3. punkte nustatytų įsipareigojimų nesilaikymą;

6.2.2.

Paslaugų gavėjas nevykdė ar netinkamai vykdė galiojančių teisės aktų reikalavimų, baseino vidaus tvarkos
taisyklių ir/arba kitų vidaus teisės aktų nurodymų, o taip pat teisėtų bei pagrįstų Paslaugų teikėjo nurodymų,
prašymų ir/ar rekomendacijų;

6.2.3.

Paslaugų teikėjas jokiu būdu ir jokia forma neatsako už tai, kad Paslaugų gavėjui perteikta ne visa mokymo
programa, jeigu Paslaugų gavėjas lanko ne visus pagal programą priklausiančius užsiėmimus ir / ar nevykdo ar
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netinkamai vykdo programą sudarančius užsiėmimus / pratimus, Paslaugų teikėjo pagrįstus nurodymus ar
rekomendacijas;
6.2.4.

jeigu Paslaugų gavėjas pateikia netikslią, neišsamią informaciją ar laiku nepateikia informacijos apie sveikatos
būklę, jam tenka visa su tokios informacijos nepateikimu, susijusi atsakomybė.

6.3.

Jei dėl Paslaugų gavėjo kaltės buvo sustabdytas Paslaugų teikimas, Paslaugų gavėjui negrąžinamas sumokėtas
mokestis už Paslaugas, kurios dėl Paslaugų gavėjo kaltės jam nebuvo suteiktos.

6.4.

Neįvykus užsiėmimui(-ams), jei jis (jie) neįvyko ne dėl Paslaugų gavėjo kaltės ar ne nuo Paslaugų gavėjo priklausančių
aplinkybių, Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti šio užsiėmimo įvykimą kitu laiku (išskyrus šioje Sutartyje nurodytus
atvejus), apie jo(-ų) laiką ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas įspėjus Paslaugų gavėją. Pasirašydami šią Sutartį
Šalys nustato ir susitaria, kad užsiėmimui(-ams) neįvykus dėl šventinės (laisvos nuo darbo) dienos, tokie neįvykę
užsiėmimai nėra kompensuojami ir tokių neįvykusių užsiėmimų įvykimas kitu laiku nėra užtikrinamas.

6.5.

Tuo atveju, jei Paslaugų gavėjas vengia laiku atsiskaityti už suteiktas paslaugas šioje Sutartyje numatytais terminais,
Paslaugų teikėjas, siekiant išieškoti skolą, turi teisę kreiptis į skolų išieškojimo ir administravimo paslaugas teikiančias
įstaigas, tokiu atveju perleidžiant reikalavimo teisę trečiajam asmeniui. Papildomos Paslaugų teikėjo išlaidos, susijusios
su įsiskolinimų išieškojimu, yra dengiamos Paslaugų gavėjo sąskaita, t.y. Paslaugų teikėjas turi teisę pateikti Paslaugų
gavėjui reikalavimą dėl visų su skolos administravimu ir išieškojimu susijusių išlaidų atlyginimo, o Paslaugų gavėjas
įsipareigoja esant įsiskolinimui pagal šią Sutartį, atlyginti Paslaugų teikėjui visas su skolos administravimu ir jos
išieškojimu susijusias išlaidas (nuostolius).

7.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1.

Šalys pareiškia ir garantuoja, kad jos ir jų atitinkamai įgalioti asmenys turi teisę sudaryti šią Sutartį.

7.2.

Paslaugų gavėjas, gavęs Paslaugų teikėjo sutikimą, turi teisę perleisti savo teises ir pareigas, atsiradusias iš šios
Sutarties, trečiajam asmeniui.

7.3.

Šalys patvirtina, kad jų pateikti duomenys yra teisingi. Šalių susitarimu, Šalys gali apsikeisti informacija šioje Sutartyje
nurodytais elektroninio pašto adresais, o toks informacijos pateikimas bus laikomas tinkamu ir prilyginamas rašytiniams
dokumentams.

7.4.

Šalys susitaria, jog šios Sutarties sudarymo metu Paslaugų gavėjo atlikti veiksmai (duomenų užpildymas ir patvirtinimas
atliekant sumokant Paslaugų kainą) yra laikomi Paslaugų gavėjo parašu, turinčiu Elektroninės atpažinties ir elektroninių
operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatyme įtvirtintą teisinę galią. Dėl to užpildyti duomenys ir jos pagrindu
sudaryta ši Sutartis yra prilyginama rašytinės formos dokumentui, kuris sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir
dokumentas, patvirtintas Šalių parašu kiekviename jo lape.

7.5.

Bet kokia Paslaugų teikėjo informacija, pranešimai, dokumentai, įteikimai Paslaugų gavėjui pagal šią Sutartį yra laikomi
gautais, jei jie yra išsiųsti Specialiosiose sąlygose Paslaugų gavėjo rekvizituose nurodytu elektroniniu paštu, praėjus 1
(vienai) dienai nuo jų išsiuntimo. Siekdamos aiškumo, Šalys taip pat aiškiai patvirtina, kad Paslaugų gavėjas bus
laikomas tinkamai informuotu apie Paslaugų teikėjo pranešimus pagal šią Sutartį, jeigu atitinkama informacija bus
suteikta Paslaugų gavėjui telefonu, kurio kontaktinis numeris nurodytas Specialiosiose sąlygose.

7.6.

Paslaugų gavėjo skundus dėl šios paslaugų teikimo sutarties nesąžiningų sąlygų taikymo ir kitose nenumatytose
valstybinės vartotojų teisių apsaugos srityse teisės aktų nustatyta ginčų sprendimo ne teisme tvarka nagrinėja Valstybinė
vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, Lietuva; interneto svetainės adresas
www.vvtat.lt).

7.7.

Šiai Sutarčiai yra taikomi ir ji turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Visi tarp šalių kilę nesutarimai
ir ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami derybomis. Nepavykus jų išspręsti derybų būdu per 20 (dvidešimt)
kalendorinių dienų nuo derybų pradžios, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal
Paslaugų gavėjo gyvenamosios vietos adresą (sutartinis teismingumas).

7.8.

Sutartis gali būti pakeista ar papildyta tik dvišaliu raštišku susitarimu. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai tampa
neatskiriama Sutarties dalimi. Kurios nors Sutarties nuostatos negaliojimas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų
galiojimui.

7.9.

Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galia, po vieną kiekvienai Sutarties šaliai.

Paslaugų teikėjas ________________

Paslaugų gavėjas _________________
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PRIEDAS NR. 1 PRIE
PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES
„KRITINĖS LIGOS“
Paslaugų gavėjas, pasirašydamas paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis) su Paslaugų teikėju UAB
„Treniruočių pasaulis“ (į/k. 303283994), susipažįsta ir besąlygiškai pasirašo šį paslaugų teikimo sutarties priedą
Nr. 1, kuriuo yra įtvirtintas Sutarties 4.4.4 punkte numatytas kritinių ligų sąrašas.

1.

Kritinių ligų sąrašas:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.

Adisono liga;
Aklumas;
Alzheimerio liga;
AIDS;
Aortos operacija;
Bakterinis meningitas;
Encefalitas;
Galvos smegenų aneurizma;
Galūnių netekimas, galūnių funkcijos netekimas (lūžiai, siūtinės žaizdos, paralyžius);
Gerybinis galvos ir nugaros smegenų auglys;
Inkstų funkcijos nepakankamumas;
Išsėtinė sklerozė;
Kalbos netekimas;
Kardiomiopatija;
Koma;
Kurtumas;
Lėtinė plaučių liga;
Lėtinio inkstų ir / ar kepenų nepakankamumo terminalinė stadija;
Miokardo infarktas;
Parkinsono liga;
Smegenų infarktas (insultas);
Širdies vožtuvų protezavimas / pakeitimas;
Trečiojo laipsnio nudegimai;
Užkrečiami odos grybeliai;
Vainikinių širdies kraujagyslių šuntavimo operacija;
Piktybiniai navikai (vėžys);
Vidaus organų transplantacija;
Virusinis encefalitas.

2.

Šis priedas pasirašomas kartu su Sutartimi ir yra neatsiejama jos dalis.

3.

Šis priedas galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

4.

Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai keisti šiame priede įtvirtintą kritinių ligų sąrašą. Teisė keisti šio
priedo turinį priklauso išimtinai Paslaugų teikėjui.

5.

Pasirašydamas šį priedą, Paslaugų gavėjas patvirtina, kad yra visiškai ir pilnai perskaitęs bei susipažinęs
su jo turiniu ir galiojimo sąlygomis.

Paslaugų teikėjas ________________

Paslaugų gavėjas _________________
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