VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos Kerlingo Asociacija (toliau – LKA) yra kerlingo sporto organizacija, vienijanti
kerlingo profesionalus ir mėgėjus. LKA, įgyvendindama savo tikslus, be kita ko, koordinuoja
kerlingo sporto klubų, kitų kerlingo sporto organizacijų ar įstaigų veiklą, rengia ir organizuoja
kerlingo mokymus, treniruotes, varžybas, renginius. Vykdydama šias funkcijas, LKA supažindina
asmenis, dalyvaujančius kerlingo sporto klubų veikloje, LKA renginiuose, mokymuose,
treniruotėse, varžybose (toliau – Lankytojai), su šiomis Vidaus tvarkos taisyklėmis (toliau –
Taisyklės), o Lankytojai įsipareigoja jų laikytis.
2. Teisinius lankytojo ir LKA santykius reglamentuoja šios Taisyklės, Civilinis kodeksas ir kiti
taikytini aktai ar sutartys.
3. Taisyklės yra viešai skelbiamos ir privalomos visiems Lankytojams, nepriklausomai nuo jų
amžiaus. Asmuo ar asmenų grupė (Lankytojai), sudarydami sutartį dėl LKA paslaugų ar
dalyvaudami LKA rengiamuose renginiuose, mokymuose, treniruotėse, varžybose, privalo
susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir jų laikytis.
II. LKA PASLAUGOS IR ĮKAINIAI
4. Paslaugų aprašymas ir įkainiai skelbiami LKA interneto svetainėje www.curling.lt, taip pat
informacijos galima teirautis paslaugų teikimo vietoje.
5. Lankytojui, sumokėjusiam už paslaugą ir nusprendusiam nesinaudoti ja,
pinigai
negrąžinami ir paslaugos suteikimo diena nekeičiama.
6. Kylant abejonių dėl Lankytojo amžiaus, LKA atstovai turi teisę pareikalauti Lankytojo
pateikti asmens tapatybės dokumentą.
III. KITA BENDRA INFORMACIJA
7. Treniruotės Vilniuje vyksta adresu: Ąžuolyno g. 9, "Pramogų arena", Ozo g. 25 “Akropolio
ledo arena”. Treniruočių laikai skelbiami įstaigos interneto svetainėje www.curling.lt.
Treniruotės Kaune vyksta adresu: Aušros g. 42C sporto klubas "Forsarus". Treniruočių
laikai skelbiami įstaigos interneto svetainėje www.curling.lt.
8. LKA neatsako už Lankytojų asmeninius daiktus, paliktus rūbinėje.
9. Lankytojas yra visiškai atsakingas už savo sveikatos būklę ir galimybę naudotis LKA
paslaugomis. LKA ir treneriai neatsako dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų
atsitikimų, atsiradusių treniruočių, mokymų, varžybų ir/ar kitų LKA renginių metu.
10. Lankytojai, pajutę bet kokių sveikatos sutrikimų, privalo nutraukti mokymąsi, treniruotę,
pasišalinti iš varžybų ir/ar kito LKA renginio ir informuoti LKA personalą.
11. Vaikai iki 18 metų gali naudotis LKA paslaugomis tik su tėvų ar globėjų sutikimu, kurie
atsako už jų saugumą ir už šių Taisyklių laikymąsi.
IV. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
12. Lankytojas turi teisę:
12.1. naudotis LKA teikiamomis paslaugomis bei inventoriumi;
12.2. gauti kokybiškas ir profesionalias paslaugas;
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12.3. laisva valia priimti sprendimą dėl treniruočių pasirinkimo, dalyvavimo bet kokiame LKA
renginyje, žinodami, įvertinę bei prisiėmę visą su tuo susijusią riziką, įskaitant riziką dėl
susižalojimo.
13. Lankytojas įsipareigoja:
13.1. rodyti tinkamą elgesį ir pagarbą kitiems Lankytojams bei personalui. Nepriimtinas
elgesys nebus toleruojamas ir Lankytojas bus neįleistas ar pašalintas iš LKA renginio vietos. Tokiu
atveju pinigai už apmokėtas paslaugas nebus grąžinami, personalo sprendimas yra neginčijamas.
13.2. prieš pradėdamas naudotis LKA teikiamomis paslaugomis įsitikinti, kad jo sveikatos
būklė jam leidžia jomis naudotis. Neigiamos pasekmės, susijusios su šio reikalavimo nevykdymu,
tenka pačiam Lankytojui;
13.3. ledo aikštelėje avėti švarią ir kerlingui pritaikytą avalynę, dėvėti šiltą sportinę aprangą,
rūbinėse ir ledo aikštelėje laikytis švaros ir tvarkos;
13.4. lauko avalynę palikti rūbinėje;
13.5. treniruočių inventorių palikti tvarkingą, po treniruotės sudėti į jam skirtas vietas;
13.6. naudotis inventoriumi tik pagal tiesioginę paskirtį;
13.7. atlyginti žalą už sugadintą arba sulaužytą inventorių.
13.8. vykdyti personalo nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių Taisyklių laikymosi.
V. LANKYTOJAMS DRAUŽIAMA
14. Eiti į ledo aikštelę, nesusipažinus su šiomis Taisyklėmis, be specialios kerlingo avalynės,
ne treniruočių ir/ar kitų renginių, nesant ledo aikštelėje LKA atstovo.
15. Rūkyti patalpose.
16. Naudoti inventorių ne pagal tiesioginę paskirtį.
17. Lankytis kartu su gyvūnais.
18. Vartoti ar ledo aikštelėje būti apsvaigus nuo alkoholio ar narkotinių ir/ar psichotropinių
medžiagų.
19. Triukšmauti, stumdytis, grubiai elgtis ar kitais būdais trukdyti kitiems Lankytojams
naudotis LKA paslaugomis;
VI. REKOMENDACIJOS LANKYTOJAMS
20. LKA rekomenduoja planuojantiems treniruotis Lankytojams įvertinti savo fizines
galimybes ir sveikatos būklę (pvz. lėtinius susirgimus, traumas ir t.t.).
21. Lankytojams nerekomenduojama į treniruotes neštis brangių ir/ar vertingų daiktų
(papuošalų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.), kurie gali būti sugadinti arba pamesti.
VII. ATSAKOMYBĖ
22. Lankytojas, padaręs žalą LKA turtui, kitų Lankytojų turtui ir/ar sveikatai, atsako Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai asmenys, atsako ir yra
atsakingi jų tėvai, globėjai ar rūpintojai.
23. Lankytojas, patyręs turtinę ir/ar neturtinę žalą LKA, nedelsdamas turi pranešti apie tai
personalui, nurodydamas įvykio vietą, laiką, aplinkybes, įvykį mačiusius asmenis.
24. LKA neatsako už Lankytojo patirtą turtinę ir/ar neturtinę žalą.
25. LKA neatsako už Lankytojų paliktus asmeninius daiktus ir už tai, kad jie buvo prarasti ir/
ar sugadinti.
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