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SPORTO KLUBO TAISYKLĖS 

 

1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Taisyklėse vartojamos sąvokos turi reikšmę, nurodytą žemiau šiose Taisyklėse ar Bendrosiose 

sąlygose.  

1.2. Šios Taisyklės nustato Paslaugų teikimo tvarką Sporto klube, privalomuosius saugumo, 

higienos ir kitus reikalavimus Klientui, Sporto klubo ir Kliento teises bei įsipareigojimus. Klientas, 

sudarydamas Sutartį, turi teisę susitarti dėl individualių sąlygų, išskyrus sąlygas, kurios yra 

privalomos Šalims pagal galiojančius teisės aktus (pvz. higienos normas).  

2. Teisė naudotis Paslaugomis 

2.1. Teisę naudotis Sporto klubo Paslaugomis turi asmenys, pasirašę Sutartį ir įsigiję Abonementą 

(t.y. sumokėję Sutartyje numatytą pasirinktų Paslaugų kainą ir gavę Abonento ID).  

2.2. nepilnamečiai Paslaugomis turi teisę naudotis pagal Sutartį, kurią jų naudai sudaro jų 

įstatyminiai atstovai (tėvai, rūpintojai ir pan.).  

2.3. nepilnamečiai išbandyti Paslaugas gali tik dalyvaujant įstatyminiam atstovui (tėvui, rūpintojui 

ir pan.)  

3. Abonemento naudojimo tvarka, pateikimas į Sporto klubą. 

 3.1. Klientas identifikuojamas ir įleidžiamas į Sporto klubą pagal Abonento ID: Kliento piršto 

atspaudo (jeigu sistema funkcionuoja arba Klientui išduotos asmeninės kortelės pateikimą sporto 

klubo administratorei nuskaitymą. Klientas, pateikęs skaitmeniniam nuskaitymui Kliento piršto 

atspaudą arba asmeninę kortelę, yra įleidžiamas į Sporto klubo patalpas.  

3.2. Klientas, praradęs minėtą kortelę, turi teisę gauti naują, už tokį pakartotinį kortelės pagaminimą 

/ išdavimą Sporto klubas turi teisę taikyti Klientui Paslaugų teikėjo nustatytą mokestį.  

3.3. Klientui draudžiama jo Abonento ID naudoti siekiant sudaryti sąlygas tretiesiems asmenims 

patekti į Sporto klubą ir /ar naudotis Paslaugomis.  

3.4. Abonementas aktyvuojamas Klientui ir Klientas turi teisę patekti į Sporto klubą ne vėliau, kaip 

sutartyje aptartos ir nustatytos abonemento aktyvavimosi dienos, nepriklausomai nuo to Klientas 

pradėjo naudotis Paslaugomis ar ne, pradedamas skaičiuoti Abonemento galiojimo terminas ar 

Minimalus naudojimosi Paslaugomis laikotarpis.  

3.5. Sporto klubas veikia darbo dienomis 7:00 – 22:00, savaitagaliai 9:00-15:00, išskyrus dienas 

prieš šventes arba šventines dienas, kada nustatomas kitoks darbo laikas. 

3.6. Siekiant užtikrinti Kliento, Sporto klubo lankytojų ir trečiųjų asmenų saugumą / šių asmenų, 

taip pat Paslaugų teikėjo turto saugumą, yra vykdomas Sporto klubo patalpų (išskyrus persirengimo 

patalpas, tualetus, dušo patalpas), Sporto klubo prieigų (įėjimo, automobilių parkavimo aikštelės, 

kiemo) vaizdo stebėjimas, o Kliento atvaizdas būtų saugomas Paslaugų teikėjo ar stebėjimo 

paslaugas teikiančio trečiojo asmens duomenų bazėje ne ilgiau kaip 14 dienų (o teisės pažeidimo 

tyrimo ar įrodinėjimo tikslais – iki atitinkamų procedūrų pabaigos).  

3.7. Sporto klube gali būti, kad ne visada (t.y. ne visu laiku, kuomet Sporto klubas veikia ir yra 

prieinamas Klientui) bus Sporto klubą prižiūrintis ir / ar aptarnaujantis Sporto klubo personalas, 

išskyrus trenerius. 

 3.8. Kliento apsilankymų Sporto klube trukmė neribojama, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus, 

tačiau Klientas visais atvejais prisiima visą riziką ir atsakomybę už žalą Kliento sveikatai ar 

gyvybei, atsiradusią dėl netinkamo naudojimosi Paslaugomis.  

3.9. Klientui draudžiama į Sporto klubą atsivesti nepilnamečius asmenis (išskyrus Abonementą 

įsigijusius Klientus), gyvūnus.  

3.10. Pasibaigus sutarties terminui ir klientui nepratęsus sutarties, klientas norėdamas naudotis 

klubo paslaugomis turi pasirašyti naują sutartį arba pirkti standartinius mėnesinius planus. 

4. Kliento asmeninių daiktų laikymas 

4.1. Sporto klubas neteikia Kliento daiktų pasaugos paslaugų, o tik sudaro Klientui galimybę palikti 

atsineštus daiktus tam Sporto klubo nustatytose vietose.  
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4.2. Lauko avalinę tik įėjęs į sporto klubą, Klientas privalo pasikeisti į švarią salės avalinę bei 

pasidėti į tam pritaikytą batų spintelę.  Asmeninius daiktus Klientas palieka Sporto klubo rūbinėje, 

persirengimo spintelėje. Palikdamas Sporto klubą, privalo pasiimti visus savo asmeninius daiktus 

(jų nepalikti Sporto klubo rūbinėje, persirengimo spintelėje ar kitose Sporto klubo patalpose 4.6. 

punkto nuostatos; jokie su aukščiau nurodytais Paslaugų teikėjo veiksmais susiję Kliento nuostoliai 

jam neatlyginami.  

4.3. Klientui rekomenduojama į Sporto klubą nesinešti brangių ir vertingų daiktų, o juos atsinešęs 

Klientas prisiima visišką atsakomybę už jų saugumą.  

4.4. Klientas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti Sporto klubo 

darbuotojus ir (arba) policiją.  

4.5. Sporto klubas neatsako už Kliento Sporto klube asmeninių daiktų, įskaitant daiktus, paliktus 

persirengimo ar kitose Sporto klubo patalpose, praradimą ir (ar) sugadinimą, išskyrus, jeigu tai 

įvyko dėl Sporto klubo kaltės. 

4.6. Sporto klube rasti Kliento palikti daiktai bus saugomi ne ilgiau kaip 14 (keturiolika) 

kalendorinių dienų. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo daiktų radimo dienos. Tuo atveju, jeigu 

Sporto klubas galės identifikuoti pamesto daikto savininką, jis apie rastą daiktą nedelsdamas 

informuos Klientą Sutarties Specialiosiose sąlygose Kliento nurodomais kontaktais. Suėjus 

minėtam terminui ir nepavykus identifikuoti Kliento, Sporto klubas pasilieka teisę sunaikinti 

minėtus daiktus arba juos perduoti policijai.  

5. Saugaus elgesio taisyklės 

5.1. Žemiau išvardinti reikalavimai ir draudimai yra nustatyti siekiant užtikrinti Klientų saugumą, 

Sporto klubo turto apsaugą, kitų galiojančių teisės aktų tinkamą vykdymą, todėl Klientas turi 

atsakingai, sąžiningai ir rūpestingai jų laikytis.  

5.2. Sporto klube draudžiama: 

5.2.1. naudotis Sporto klubo paslaugomis, dėvint netinkamą, nešvarią ar netvarkingą aprangą arba 

avalynę, avėti šlepetes, lankytis Sporto klube be avalynės;  

5.2.2. be išankstinio Sporto klubo raštiško sutikimo teikti Sporto klubo Klientams sporto ar 

panašaus pobūdžio paslaugas, konsultuoti, treniruoti Klientus, bet kokia forma trukdyti Sporto 

klubo lankytojams ar darbuotojams;  

5.2.3. fotografuoti ir / ar filmuoti Sporto klube neturint išankstinio raštiško Sporto klubo sutikimo;  

5.2.4. į Sporto klubo patalpas įsinešti ir / ar vartoti maisto produktus ir / ar alkoholinius gėrimus, ir / 

ar narkotines ar psichotropines medžiagas ir / ar kitas uždraustus daiktus ar daiktus, kurie yra išimti 

iš civilinės apyvartos ar kurių apyvarta yra ribota. Gaiviuosius gėrimus ir vandenį Klientui 

leidžiama įsinešti tik nedūžtančiuose induose;  

5.2.5. neštis sportinius krepšius ar kuprines ar kitus didelių gabaritų daiktus (maišus) į Sporto klubo 

treniruoklių salę;  

5.2.6. persirengimo patalpose ir / ar dušinėse atlikti asmens higienos procedūras, naudoti plaukų 

džiovintuvus ne galvos džiovinimui;  

5.2.7. naudotis laikinai sugedusiais treniruokliais ar kita Sporto klubo įranga, kuri yra pažymėta 

kaip netinkama naudojimui.  

5.2.8. netinkamai naudotis Sporto klube esančiu inventoriumi ar kita įranga / daiktais, gadinti arba 

kitaip daryti žalą minėtiems daiktams;  

5.2.9. rūkyti Sporto klubo patalpose.  

5.3. Prieš naudojantis treniruokliais Klientas privalo nuosekliai susipažinti su Sporto klubo 

patalpose iškabintomis arba ant treniruoklio nurodytomis treniruoklių naudojimosi taisyklėmis, jų 

griežtai laikytis.  

5.4. Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio, privaloma patiesti rankšluostį.  

5.5. Klientas, atlikęs pratimus, privalo užtikrinti, kad treniruokliai būtų palikti tvarkingi, tinkami 

naudoti kitiems Sporto klubo Klientams, treniruoklių priedai bei kita treniruoklių salės įranga, 

svarmenys turi būti tvarkingai sudėti į jiems skirtas vietas.  
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5.6. Po treniruotės treniruoklių salėje, prieš einant į kitas Sporto klubo zonas (soliariumą), Klientas 

privalo nusiprausti duše.  

5.7. Salėje draudžiama mėtyti svorius, rėkauti, keiktis ir/ar kitaip elgis, kas sudarytų neigiamą salės 

atmosferą kitiems salės lankytojams, bei kenktų sporto klubo įvaidžio formavimui bei sporto klubo 

inventoriui. 

6. Sporto klubo teisės ir pareigos 

6.1. Sporto klubas turi teisę:  

6.1.1. keisti Sporto klubo darbo laiką;  

6.1.2. atlikdamas profilaktikos ar panašius darbus, neteikti Paslaugų iki 48 (keturiasdešimt aštuonių) 

valandų. Apie tai Klientai bus informuojami iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines 

dienas, Sporto klubo internetinėje svetainėje www.factory-gym.lt, Paslaugų teikimo vietos 

registratūroje, skelbimų lentoje arba Kliento kontaktais, nurodytais Sutarties Specialiosiose 

sąlygose bei pridėti prie abonemento galiojimo dienų skaičių, kurį sporto klubas neteikė paslaugų. 

6.1.3. kilus pagrįstų abejonių dėl Kliento sveikatos būklės, paprašyti Kliento nutraukti treniruotę ir 

pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę;  

6.1.4. neteikti atitinkamų Paslaugų asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų 

paties asmens ar kitų Klientų sveikatai ir / ar gyvybei, saugumui, teisėtiems interesams, taip pat 

higieninei dušų, Soliariumo, sportinio ar kitokio Sporto klube naudojamo inventoriaus būklei (pvz. 

užkrečiamos ligos, inkontinencija ir kt.);  

6.1.5. kitas Sutartyje ir teisės aktuose numatytas teises.  

6.2. Sporto klubas suteikia Klientui galimybę naudotis jo teikiamomis Paslaugomis, tačiau jokiu 

būdu nevertina šių Paslaugų įtakos / poveikio konkretaus Kliento sveikatai, taip pat negarantuoja jų 

teigiamo poveikio, - visą su tuo susijusią riziką, pasekmes ir atsakomybę prisiima pats Klientas ir / 

ar faktinis Paslaugų gavėjas.  

6.3. Sporto klubas neteikia jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus įgaliotas valstybės institucijas ir 

tik esant jų rašytiniam prašymui ir teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims, mokumo 

įvertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslu, skolų išieškojimo įmonėms skolų išieškojimo tikslu, 

jokių duomenų apie Klientus, įskaitant Kliento apsilankymus, Abonemento variantus ar kitą 

informaciją, susijusią su Kliento veikla Sporto klube. Klientų asmens duomenys tvarkomi Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.  

7. Kliento pareigos 

7.1. Klientas įsipareigoja:  

7.1.1. laiku mokėti sutartyje aptartą mokestį už sporto klubą; 

7.1.2. sporto klube (treniruoklių salėje, duše, Soliariume ir kt.) dėvėti tik toms patalpoms skirtą 

švarią bei tvarkingą avalynę ir aprangą;  

7.1.2. lankydamasis Sporto klube laikytis šių Taisyklių ir kitų Sutarties sąlygų;  

7.1.3. būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų 

svaigiųjų ar toksinių medžiagų);  

7.1.4. atsakingai, atidžiai ir rūpestingai naudotis Sporto klubo teikiamomis Paslaugomis, turtu, 

inventoriumi, kitą įranga ir daiktais;  

7.1.5. naudotis Sporto klubo įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį, šios įrangos bei 

inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka bei laikytis atsakingų Sporto 

klubo darbuotojų pagrįstų nurodymų ir rekomendacijų;  

7.1.6. nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ar inventorių 

nedelsiant informuoti atsakingus Sporto klubo darbuotojus, taip pat kreiptis į juos arba Sporto klubo 

kontaktais esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo;  

7.1.7. treniruotės metu naudotą inventorių tvarkingai padėti į jam skirtą vietą treniruoklių salėje; 

7.1.8. atliekant pratimus su štangomis naudoti užraktus; 

7.1.9. pratimus su svarmenimis atlikti tik tose zonose, kur yra guminė danga;  
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7.1.10. atlikęs pratimus palikti treniruoklius ar kitą įrangą tvarkingą ir tinkamą naudoti kitiems 

Klientams;  

7.1.11. imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Paslaugomis nepadarytų žalos sau bei 

Sporto klubui, savo, kitų Sporto klubo Klientų bei darbuotojų sveikatai ir turtui;  

7.1.12. netrukdyti kitiems Klientams naudotis Sporto klubo Paslaugomis, o pastebėjus kitų Klientų 

netinkamą elgesį arba elgesį, keliantį grėsmę kitų Klientų saugumui, sveikatai ar gyvybei, turi 

nedelsdamas pranešti apie tai atsakingam Sporto klubo darbuotojui;  

7.1.13. nelaimingo atsitikimo atveju, nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus apie savo ar 

kitų Klientų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Sporto klubo Paslaugomis. 

Galintys padėti Klientai turi dėti visas pastangas tokiai pagalbai suteikti, o įvykio liudininkai – 

suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui bei gydytojams ar teisėsaugos 

institucijoms;  

7.1.14. lankytis tik Sporto klubo Klientams skirtose patalpose.  

 7.2. Klientas, prieš pasirinkdamas konkrečias Sporto klubo Paslaugas, privalo atsižvelgti į savo 

sveikatos būklę ir šių Paslaugų galimą poveikį jam, t.y. Klientas privalo įsitikinti, kad jo sveikatos 

būklė jam leidžia lankyti Sporto klubą ir naudotis jo teikiamomis Paslaugomis.  

7.3. Klientui nesilaikant Sporto klubo patalpose iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos 

nurodytomis šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis, naudojant didesnius laisvuosius 

ir stacionariuosius svorius nei yra fiziškai pajėgus naudoti, prieš naudojantis Sporto paslaugomis 

tinkamai neapšilus, naudojantis laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, iškyla rizika ir potenciali 

grėsmė patirti įvairias fizines traumas (susimušimą, prispaudimą, susitrenkimą, raumenų 

patempimą, kaulų lūžimą ir kt.). Klientui prieš naudojantis Sporto paslaugomis neapšilus, pernelyg 

intensyviai sportuojant, nesiilsint, nevartojant pakankamo kiekio skysčių gali pasidaryti silpna, gali 

apalpti, gali atsirasti širdies ir kraujagyslių sistemos bei raumenų sistemos sutrikimų. Todėl Klientas 

įsipareigoja laikytis atitinkamų taisyklių, gydytojų rekomendacijų, įvertinti visas minėtas 

aplinkybes, elgtis atsakingai, pamatuotai, rūpestingai, vengti žalos ir kitų neigiamų padarinių 

atsiradimo sau ir aplinkiniams.  

7.4. Klientai, naudodamiesi Sporto klube esančiomis priemonėmis bei Paslaugomis, savarankiškai 

pasirenka fizinį krūvį ir kitas Paslaugų charakteristikas (intensyvumą, dažnumą ir pan.) pagal 

kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes, fizines galimybes, daromą įtaką organizmui 

ir gydytojų rekomendaciją.  

7.5. Klientui, prieš pradedant naudotis Sporto klubo teikiamomis Paslaugomis, rekomenduojama 

pasitikrinti sveikatos būklę, gauti gydytojų rekomendacijas / patarimus. Visa atsakomybė dėl 

Kliento sveikatos sutrikimų, gydytojų rekomendacijų nesilaikymo, sužalojimų ir nelaimingų 

atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto klube / naudojantis Paslaugomis, tenka Klientui, išskyrus 

atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės.  

 

Klientas / Kliento vardu: __________________________________________ [Vardas, pavardė, 

ID numeris parašas]  

 

Nepilnamečio Kliento įstatyminis atstovas: ___________________________ [Vardas, pavardė, 

parašas] 


