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VšĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRO 

SPORTO SALIŲ NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Visi asmenys, kurie naudojasi VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro 

sporto salėmis, privalo susipažinti su sporto salių naudojimosi taisyklėmis (toliau- Taisyklės) ir jų 

laikytis. 

2. Sporto salės gali būti nuomojamos fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau Salės 

Nuomotojas). 

3. Juridiniai asmenys, pageidaujantys išsinuomoti sporto sales pageidaujamu laiku,  kreipiasi 

į centro administratorę. Suderinus laiką ir užsiėmimų grafiką, Nuomotojas su Nuomininku pasirašo 

sporto paslaugų sutartį. Sutartyje turi būti nurodyta informacija apie nuomojamą turtą, naudojimo 

paskirtis, paslaugų apmokėjimo terminai, paslaugų įkainiai. 

4. Centras pasilieka teisę keisti sporto salių užimtumo laiką, atsižvelgdamas į švenčių ar 

poilsio dienas, techninius gedimus. Sporto salių užimtumo laikas nurodomas centro internetiniame 

puslapyje www.amrc.lt. 

5. Centro teikiamų paslaugų įkainiai nurodyti internetiniame puslapyje, taip pat informaciją 

suteikia Centro administratorė, sporto salių ir baseino darbuotojai. 

II SKYRIUS 

SALIŲ NAUDOJIMO TVARKA 

 

6. Už tvarką sporto salėse atsako Nuomotojas. 

7. Salių naudotojai įleidžiami į sporto sales pagal Centro sudarytą ir suderintą grafiką likus 

10 min. iki užsiėmimo pradžios. 

8. Nuomininkams draudžiama: 

8.1. Subnuomoti sporto salių patalpas ar/ir leisti jomis naudotis kitiems asmenims. 

8.2. Sporto salių patalpose būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių 

medžiagų, vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti. 

9. Sporto salų patalpose privaloma avėti tik švarią sportui skirtą avalynę. 

10. Sporto salė patalpose turi būti tik ta įranga bei inventorius, kurie reikalingi užsiėmimas. 

11.  Draudžiama įsinešti pašalinius daiktus ir išsinešti inventorių. Pastebėjus sugadintą įrangą 

informuoti sporto salių ir baseino darbuotoją. 

12.  Po užsiėmimų Nuomininkai privalo sutvarkyti inventorių sporto salių patalpose ir palikti 

patalpas tvarkingas. 

13.  Sporto salių patalpose atsitikus, įvykus nelaimingam atsitikimui Nuomininkai ir kiti 

asmenys už save atsako patys. 

14. Už sporto salės inventoriaus ar kito turto sugadinimą, sulaužymą, sunaikinimą atsako 

Nuomininkas. 

15.  Sutartis gali būti nutraukta, jeigu Nuomininkas nesilaiko sporto salių vidaus tvarkos 

taisyklių. 

 

http://www.amrc.lt/


 

 

16. Sporto salių patalpose vykstant treniruotėms bei varžyboms, rengėjai privalo užtikrinti 

viešosios tvarkos, sporto salių patalpų ir inventoriaus saugumą, gaisrinę saugą. Prieš varžybas ir joms 

pasibaigus apžiūrėti patalpas, įrangą, esant gedimams informuoti sporto salių ir baseino darbuotojus. 

17. Centras neatsako už sporto salėse, rūbinėse paliktų asmeninių daiktų dingimą. 

18.  Kabinti reklaminius plakatus Centre, jos teritorijoje galima tik gavus Centro direktoriaus 

leidimą. 

III SKYRIUS 

RENGINIŲ, VARŽYBŲ VYKDYMO TVARKA 

 

19. Renginius ir varžybas leidžiama rengti tik pagal suderintą Centro sporto salių užimtumo 

grafiką. 

20. Renginių ir varžybų metu už tvarką sporto salėse atsako Salės  nuomininkai. 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

21. Centras turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šias taisykles. 

22.  Už šių taisyklių pažeidimą atsakoma asmeniškai drausmine arba administracine tvarka. 
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ĮSAKYMAS 

DĖL SPORTO SALIŲ NAUDOJIMOSI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 

2022 m. lapkričio 17 d. Nr. PV-  

 

 

 

 Vadovaujantis VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro įstatų, patvirtintų 2021 m. 

sausio 22 d. visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 1 44.12 p.   

t v i r t i n u sporto salių naudojimo taisykles. 

 

 

 

 

Direktorė             Irma Maskeliūnienė 

 

 

 

 

 

 

 

 


