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ŠIAULIŲ SANATORINĖS MOKYKLOS 

NAUDOJIMOSI SPORTO SALE TAISYKLĖS 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Visi asmenys, kurie naudojasi Šiaulių sanatorinės mokyklos Sporto sale (toliau - Sporto salė), 

privalo susipažinti su Šiaulių sanatorinės mokyklos Naudojimosi sporto sale taisyklėmis (toliau – 

Taisyklės) ir jų laikytis.  

2. Sporto salė gali būti nuomojama fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – Salės 

naudotojas), kurie neprieštarauja Šiaulių sanatorinės mokyklos (toliau – Mokykla) misijai, vertybėms, 

Mokyklos veiklomis. 

3. Sporto salė nuomojama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir įkainiais. 

4. Salės naudotojas, siekiant užtikrinti visų klausimų, susijusių su sporto salės nuomos paslaugos 

operatyviu sprendimu, paskiria atsakingą asmenį ir informuoja Mokyklą. 

5. Už nepilnamečius Salės naudotojus atsako jų tėvai, globėjai, mokytojai. Atsivesdami į Sporto 

salę, jie patvirtina, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto sale, nepilnametis Salės 

naudotojas pilnai susipažino su Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio Salės 

naudotojo  Sporto salei  bei tretiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta 

tvarka, atsako už jo tinkamą elgesį.  

6. Prieš pradedant naudotis Sporto sale, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei 

pasitarti su savo gydytoju ir įsitikinti, ar sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto sale. Salės naudotojas 

yra atsakingas dėl sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto salėje. 

Mokykla neatsako ir neatlygina Salės naudotojui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei 

neturtinės žalos.  

7. Mokykla pasilieka teisę keisti Sporto salės darbo laiką, atsižvelgiant į švenčių ir poilsio dienas, 

techninius gedimus ir kt. 

 

II. SALĖS NAUDOJIMO TVARKA 

8. Už Mokyklos mokinių elgesį ir tvarką Sporto salėje atsako Mokyklos mokytojai, auklėtojai.  

9. Salės naudotojas privalo sumokėti vienkartinį paslaugos mokestį arba sudaryti  terminuotą 

sutartį. 

10. Raktai nuo Sporto salės ir persirengimo kambario  turi būti pas Mokyklos budintį darbuotoją. 

11. Salės naudotojas įleidžiamas tik į sporto salę, persirengimo kambarį bei sanitarinį mazgą ir turi 

užtikrinti saugą ir tvarką patalpose. 

12. Salės naudotojas naudojasi tik savo sportiniu inventoriumi. 

13. Salės naudotojai įleidžiami į Sporto salę pagal sudarytą Naudojimosi Šiaulių sanatorinės 

mokyklos sporto sale tvarkaraštį.  Naudojimosi Sporto sale laikas skaičiuojamas nuo įėjimo į 

sporto salę iki išėjimo. 

14. Po naudojimosi Sporto sale, Salės naudotojas, kartu su Mokyklos budinčiu darbuotoju, įvertina 

patalpų būklę. 

15. Mokykla  neatsako už Salės naudotojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar 

sugadinimą. Prašome nepalikti asmeninių daiktų be priežiūros. Palikti Salės naudotojo daiktai 

Mokykloje saugomi 30 dienų. 



16. Fotografuoti ir filmuoti, kabinti reklaminius plakatus Mokykloje, jos teritorijoje, Sporto salėje 

galima tik gavus Mokyklos administracijos raštišką leidimą. 

17. Salės naudotojas privalo: 

17.1.1. dėvėti tik sportui skirtus drabužius, bei avėti sportui tinkamą ir švarią avalynę; 

17.1.2. susipažinti su Sporto salės naudojimosi taisyklėmis, bei naudoti Sporto salės inventorių tik 

pagal tiesioginę jų paskirtį. Esant bet kokiems neaiškumams kreiptis į Mokyklos budinčius darbuotojus 

dėl informacijos suteikimo. 

18. Nedelsiant informuoti Mokyklos budinčius darbuotojus apie pastebėtus gedimus, nesinaudoti 

laikinai sugedusia įranga. 

19. Salės naudotojui draudžiama: 

19.1.1. būti neblaiviu ar apsvaigusiu nuo psichiką veikiančių medžiagų; 

19.1.2. fotografuoti ar filmuoti be mokyklos administracijos raštiško leidimo; 

19.1.3. įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, maistą, rūkyti. 

III. RENGINIŲ, VARŽYBŲ VYKDYMO TVARKA 

 

20. Renginius ir varžybas leidžiama rengti tik pagal Naudojimosi Šiaulių sanatorinės mokyklos 

sporto sale tvarkaraštį arba pagal  iš anksto suderintą laiką. 

21. Renginių ir varžybų metu už tvarką Sporto salėje atsako Salės naudotojas. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

22. Mokykla turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šias Taisykles, taip pat 

kitiems nepageidaujamiems asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę Mokyklos bendruomenei, kitiems 

Salės naudotojams.  

23. Drausminės atsakomybės sprendimą - draudimą naudotis Sporto sale – priima Mokyklos 

direktorius. 

24. Mokyklos darbuotojai turi teisę pareikalauti Salės naudotojų, pažeidusių šias Taisykles, 

nutraukti naudojimąsi Sporto sale bei palikti Sporto salės patalpas. Pinigai Salės naudotojui 

negrąžinami. 

25. Už šių taisyklių pažeidimą atsakoma asmeniškai drausmine arba administracine tvarka. 

 

_______________________ 


