Teikiamų paslaugų sutartis Nr.

20 ___m. _______________________d.
Alytus

Viešoji įstaiga Alytaus sporto ir rekreacijos centras, įstaigos kodas 300022462 (toliau
vadinama ASRC), atstovaujama ___________________________________________________,
viena šalis, ir t÷vai, glob÷jai arba sportuojantysis, kita šalis (toliau vadinamas paslaugos gav÷ju)
________________________________________________________________________________
(Vardas, Pavard÷, gimimo metai,
_______________________________________________________________________________________
mokymo įstaigos arba darboviet÷s pavadinimas)

paslaugos gav÷jo atstovas _______________________________________________________________
(Vardas, Pavard÷, t÷vas /mama, glob÷jas (a))

sudaro šią sutartį:
I. Sutarties objektas
1. ASRC sudaro sąlygas paslaugos gav÷jui per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką,
sporto mokslo bei medicinos parengtomis ir praktikoje pritaikytomis priemon÷mis, rengti
sportininkus, galinčius deramai atstovauti šaliai bei Alytaus miestą, įvairaus rango varžybose.
II. ASRC įsipareigojimai
2.1. Sudaryti sąlygas Paslaugos gav÷jui lankyti ASRC .........................................sporto
šaką, visus kalendorinius metus. Treneriai................................................................................... .
2.2. Užtikrinti paslaugos gav÷jo saugumą vykdomų priemonių metu.
2.3. Užtikrinti ugdymą saugioje ir sveikoje aplinkoje.
2.4. Užtikrinti trenerių – sporto mokytojų reikiamą kvalifikaciją (pedagoginis išsilavinimas
arba leidimas (licencija) suteikiantis teisę vykdyti ugdymo procesą).
2.5. Užtikrinti, kad mokomasis procesas vyktų didaktikos principu: pradinio ugdymo,
meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo ir didelio meistriškumo grup÷se, vadovaujantis
grupių komplektavimu ir pratybų valandų skaičiaus sporto mokymo įstaigose rekomendacijomis.
2.6. Baigus pagal savo amžių numatytą programą arba išvykus į kitą vietovę, išduodamas
registruotas ASRC baigimo pažym÷jimas.
2.7. Direktoriaus įsakymu parengtu vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir savivaldos
numatytų institucijų nuorodomis, atleisti nuo mokesčio už teikiamas paslaugas ne daugiau 10 %
paslaugos gav÷jų (gabius, socialiai remtinus ir neįgaliuosius).

III. Paslaugos gav÷jo įsipareigojimai
3.1. Sistemingai ir stropiai lavinti geb÷jimus, pl÷sti ir gilinti kultūrinius – sportinius
interesus.
3.2. Laikytis ASRC nuostatų ir vidaus tvarkos taisyklių, vykdyti visus teis÷tus
reikalavimus.
3.3. Gerbti trenerius – sporto mokytojus, sporto visuomenę, ASRC darbuotojus ir deramai
atstovauti ASRC viešajame gyvenime.
3.4. Tausoti ASRC turtą, už padarytą žalą atsakyti įstatymų nustatyta tvarka.
3.5. Nevartoti: dopingo preparatų, narkotikų, alkoholio, rūkalų ir kitų
kenksmingų medžiagų.

sveikatai

3.6. Paslaugos gav÷jas, jeigu bus numatyta, įsipareigoja už suteiktas paslaugas kiekvieną
m÷nesį sumok÷ti mokestį pagal Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos nustatytą įkainį ir tvarką iki
kiekvieno m÷nesio 25 d. į įstaigos kasą.
IV. Sutarties galiojimas ir nutraukimas
4.1. Sutartis įsigalioja nuo 20 ___ m. _________________d. (jos pasirašymo dienos) ir
galioja iki pasaugos gav÷jas baigs ugdymo programas.
4.2. ASRC turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, įsp÷jus kitą šalį ne v÷liau kaip prieš 1
m÷n. laiko.
4.3. Sutartis gali būti nutraukta arba pakeista, keičiantis sutarties sąlygoms, bei bendru
šalių susitarimu.
V. Ginčų sprendimas
5.1. Ginčytini ASRC ir pasaugos gav÷jo klausimai sprendžiami sporto šakų trenerių
taryboje, ASRC administracijoje, atskirais atvejais Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
5.2. Sutartis surašoma dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai šaliai).

ŠALIŲ ADRESAI:

Paslaugos gav÷jas:
_____________________________________
(Vardas, pavard÷)

Viešoji Įstaiga Alytaus sporto
ir rekreacijos centras
Naujoji g. 52 , Alytus LT-62381
A/s LT817044060001932529
AB SEB bankas. Banko kodas 70440
Įstaigos kodas 300022462
PVM kodas LT 100000975012

_____________________________________
(asmens kodas)

Paslaugos gav÷jo atstovas:
_____________________________________
(Vardas, Pavard÷)

____________________________________
(adresas,

____________________________________
telefonas)

A.V.

___________________________
( parašas)

____________________________________
( parašas)

