BENDROSIOS PEOPLE FITNESS SPORTO KLUBO
LANKYMO TAISYKLĖS
Šios bendrosios Klubo lankymo taisyklės nustato tvarką, pagal kurią yra patenkama į Klubą, teikiamos
paslaugos Klube, buvimą Klube apsilankymo metu, sporto inventoriaus ir įrenginių naudojimosi taisykles,
taip pat nustato Kliento ir Bendrovės teises bei pareigas, Klientui apsilankius Klube (toliau tekste –
Bendrosios taisyklės). Bendrųjų taisyklių tekste naudojami apibrėžimai turi tą pačią reikšmę kaip ir
Kliento sutarties Pagrindinėse taisyklėse naudojami apibrėžimai.
Apsilankęs Klube, Klientas turi laikytis šių Bendrųjų taisyklių bei Klubo darbuotojų nurodymų.
Šios Bendrosios taisyklės galioja kiekviename Klube ir yra priedas prie tarp Kliento ir Bendrovės sudarytos
Kliento sutarties pagrindinių taisyklių.
1. PATEKIMAS Į KLUBĄ
1.1. Tam, kad patektų ir išeitų iš Klubo, Klientas turi praeiti pro sukamuosius vartelius, įrengtus prie įėjimo
į Klubą, ir nurodyti savo tapatybę, pridėdamas atpažinimo įrenginį prie mechanizmo, įrengto
sukamuosiuose varteliuose.
1.2. Draudžiama pro sukamuosius vartelius vienu metu eiti daugiau negu 2 (dviem) žmonėms.
1.3. Už bet kokį bandymą patekti į Klubą nenurodžius tapatybės su atpažinimo įrenginiu, Bendrovė turi
teisę pareikalauti Kliento nedelsiant palikti Klubą.
1.4. Mechanizmo, įrengto sukamuosiuose varteliuose, ar sukamųjų vartelių gedimo atveju, taip pat kilus bet
kokioms problemoms arba klausimams dėl Kliento atpažinimo su atpažinimo įrenginiu, Klientas turi
kreiptis į Klubo administratorių ir prašyti pagalbos.
2. BUVIMAS KLUBO TERITORIJOJE
2.1. Lankydamasis Klube Klientas turi laikytis visuotinai pripažintų elgesio normų. Draudžiama
triukšmauti ar kitaip trukdyti kitiems Klientams arba Klubo personalui. Draudžiamas toks elgesys,
kuris žeidžia ar žemina kitus Klientus arba Klubo personalą, keiksmažodžiai, vulgarus ir užgaulus
elgesys.
2.2. Į Klubo teritoriją draudžiama įnešti alkoholį, narkotines medžiagas, ginklus, kitus aštrius daiktus,
kuriais gali būti traumuoti kiti Klientai ar Klubo personalas. Klubo teritorijoje draudžiama rūkyti,
vartoti alkoholį ir kitas svaigiąsias medžiagas, taip pat būti apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ar
psichotropinių medžiagų. Tuo atveju, jei Klubo personalui kyla įtarimų dėl to, kad Klientas yra
neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, Klubo
personalas turi teisę pareikalauti Kliento nedelsiant palikti Klubą.
2.3. Be raštiško Bendrovės sutikimo Klubo teritorijoje draudžiama platinti (taip pat palikti Klubo
teritorijoje) lankstinukus ir reklamą, teikti pasiūlymus Klientams.
2.4. Klubo teritorijoje draudžiama atlikti apklausas ir agituoti (taip pat politiškai), persekioti kitus Klientus
arba Klubo personalą dėl paslaugų, prekių arba prašymų.
2.5. Be raštiško Bendrovės sutikimo Klubo teritorijoje draudžiama pardavinėti prekes ir paslaugas.
2.6. Klubo klientas turi laikytis bendrųjų ir asmeninės higienos taisyklių.
2.7. Draudžiama duše naudoti medų, molį, druską, kūno sviestą ar šveitiklį ar bet kurias kitas priemones,
kurios galėtų užkimšti kanalizacijos vamzdžius.
2.8. Klubo patalpose draudžiama dažyti, kirpti plaukus, skustis.
2.9. Klubo teritorijoje draudžiama būti su gyvūnais ar juos atsivesti.
2.10. Klientui draudžiama būti Klubo tarnybinėse patalpose, skirtose Klubo darbuotojams.
2.11. Klientui draudžiama atsinešti į Klubą ir vartoti Klube atsineštą maistą. Į Klubą galima įsinešti gėrimus
tik uždarytame butelyje.
2.12. Klientui draudžiama bet kokiu būdu savarankiškai naudotis techniniais įrenginiais, priklausančiais
Bendrovei ar esančiais Klubo teritorijoje, taip pat įjungti, išjungti ar kitaip keisti garso ir vaizdo
technikos, kondicionierių ir kitų techninių įrenginių nustatymus. Jei nustatomi bet kokie techninio
įrenginio pažeidimai ar trukdžiai, Klientas turi kreiptis į Klubo personalą.

2.13. Klubo teritorija yra stebima tam, kad būtų galima užkirsti kelią ir atskleisti nusikalstamas veikas, taip
pat tam, kad būtų užtikrintas Klientų ir Klubo personalo gyvybės bei sveikatos saugumas. Vaizdo
įrašai naudojami tik šiems tikslams ir saugomi tik tiek, kiek reikalingi šiems duomenų tvarkymo
tikslams bei sunaikinami nedelsiant, kai tampa nereikalingi.
2.14. Klientui draudžiama artintis prie vaizdo stebėjimo kamerų ar kaip kitaip trukdyti jų veikimą.
2.15. Jei nustatoma, kad kiti Klientai nesilaiko šių Bendrųjų taisyklių bei elgesio ir higienos taisyklių, taip
pat, jei kyla konfliktų su kitais Klubo lankytojais, Klientas turi kreiptis į Klubo personalą.
2.16. Klientas yra materialiai atsakingas už Kompanijai priklausančių arba Klubo teritorijoje esančių
techninių įrenginių arba kito turto sugadinimą arba sunaikinimą.
3. UŽSIĖMIMAI KLUBE
3.1. Klientas gali patekti į Klubą tik Klubo darbo metu, kuris nurodytas Tinklapyje ir Kliento zonoje, be to,
patekti į Klubą galima ne vėliau negu 1 (vieną) valandą iki jo uždarymo.
3.2. Klientas turi teisę lankytis grupiniuose užsiėmimuose Klube tik tuo atveju, jei yra įsigijęs ir sumokėjęs
už Papildomą paslaugą: Grupiniai užsiėmimai pagal Sutarties, sudarytos tarp Kliento ir Bendrovės,
taisykles.
3.3. Grupiniai užsiėmimai galimi tik su sąlyga, kad Klientas prieš tai užsirašė į atitinkamus grupinius
užsiėmimus, laikydamasis Bendrovės nustatytų dalyvių skaičiaus apribojimų kiekvienų grupinių
užsiėmimų atžvilgiu. Informaciją apie minėtuosius apribojimus galima rasti Svetainėje, Kliento zonoje
arba prie Klubo personalo.
3.4. Lankydamasis Klube, ypač grupiniuose užsiėmimuose, Klientas turi laikytis Klubo personalo
nurodymų.
3.5. Klientas turi teisę apsilankyti Klube ir pasinaudoti treniruočių salių bei grupinių užsiėmimų
paslaugomis tik apsivilkęs sportine apranga ir apsiavęs švarius uždarus batelius, skirtus atitinkamoms
treniruotėms ir užsiėmimams pagal konkrečios treniruotės arba grupinių užsiėmimų taisykles, arba
Klubo personalo nurodymus. Draudžiama lankytis treniruočių salėse apsiavus lauko avalyne.
Užsiėmimai treniruočių salėje apnuogintu liemeniu yra draudžiami, taip pat apnuoginti liemenį
draudžiama ir grupinių užsiėmimų metu. Klientas gali būti duše tik apsiavęs apavą su neslidžiu
guminiu padu.
3.6. Prieš eidamas į treniruotę treniruočių salėje arba į grupinius užsiėmimus Klube, Klientas turėtų
nusiimti visus papuošalus ar aksesuarus, galinčius trukdyti treniruotei.
3.7. Būdamas Klube, treniruočių salėje arba grupiniuose užsiėmimuose, Klientas turi palikti visus savo
asmeninius daiktus spintelėje, esančioje persirengimo patalpoje. Nepatariama spintelėje palikti kokių
nors vertingų daiktų. Spintelė užrakinama Kliento asmenine pakabinama spyna, kurią Klientas turi
įsigyti pats ir pasiimti visada, kai tik eis į Klubą. Klientas neturi tesės perduoti savo pakabinamos
spynos rakto kitiems asmenims, taip pat turi stebėti, kad būdamas Klube savo pakabinamos spynos
raktą turėtų su savimi. Klientas, išeidamas iš Klubo po treniruočių arba grupinių užsiėmimų, turi iš
spintelės pasiimti visus savo asmeninius daiktus, nuimti ir pasiimti savo pakabinamą spyną ir palikti
spintelę atrakintą. Jei uždarius Klubą spintelėje bus rasta pakabiname spyna, ji bus nupjauta ir grąžinta
Klientui, o spintelėje rasti daiktai bus perduoti saugoti Klubui kaip rasti daiktai.
3.8. Radus svetimą turtą Klubo teritorijoje, jį būtina perduoti Klubo personalui.
3.9. Rasti daiktai saugomi Klube 1 (vieną) mėnesį, greitai gendantys daiktai saugomi 24 (dvidešimt
keturias) valandas po to, kai būna priskiriami prie bešeimininkio turto ir patenka Klubo nuosavybėn,
jei Sutarties taisyklės, šalies įstatymai nenumato kitokios tvarkos. Rasti daiktai grąžinami pateikus
personalui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Klubas neatsakingas už daiktus bet kokias
materialines vertybes, Kliento paliktas spintelėje, persirengimo patalpoje, duše ir bet kuriose kitose
Klubo patalpose.
4. NAUDOJIMASIS SPORTO INVENTORIUMI IR ĮRENGINIAIS
4.1. Naudojimosi sporto inventoriumi ir įrenginiais taisykles galima rasti prie atitinkamo sporto
inventoriaus arba įrenginio, ant sporto inventoriaus arba įrenginio ir prie Klubo personalo.

4.2. Prieš pradėdamas treniruotą treniruočių salėje arba grupinį užsiėmimą Klientas turi kreiptis į Klubo
personalą dėl bet kokių klausimų, susijusių su naudojimosi Klubo sporto inventoriumi arba įrenginiais,
taip pat saugos technikos klausimais.
4.3. Naudodamasis Klubo sporto inventoriumi arba įrenginiais, nesilaikydamas naudojimosi taisyklių ir
instrukcijų, taip pat Klubo personalo ir savo gydytojo nurodymų Klientas prisiima visą atsakomybę už
taisyklių, instrukcijų ir nurodymų pažeidimą (taip pat leistino krūvio viršijimą) bei už žalą, kuri gali
būti padaryta Kliento sveikatai.
4.4. Užbaigus treniruotę treniruočių salėje arba grupinį užsiėmimą, būtina padėti sporto inventorių arba
įrenginį į jam skirtą vietą. Klubo sporto inventorius arba įrenginys po naudojimo turi būti grąžintas į
pradinę padėtį (taip pat reikia nuimti svarmenis nuo štangos) bei po treniruotės treniruočių salėje arba
grupinio užsiėmimo reikia servetėle, sudrėkinta specialia priemone, duodama Klubo, nuvalyti visus
inventoriaus paviršius.
4.5. Klientas gali naudotis sporto inventoriumi arba įrenginiu protingą laiką. Klientas turi atsiminti, kad
kiti Klubo klientai irgi turi teisę pasinaudoti sporto inventoriumi arba įrenginiu.
4.6. Klientas turi naudotis patalpomis, sporto inventoriumi arba įrenginiais, priklausančiais Klubui arba
esančiais Klubo teritorijoje, tokiu būdu, kuris atitiktų jo naudojimosi tikslą bei taisykles ir instrukcijas,
taip pat iš Klubo personalo gautus nurodymus. Draudžiama naudoti Klubo įrenginiais ir inventoriumi
bet kokiu kitu būdu, kuris nenurodytas naudojimosi instrukcijoje arba taisyklėse. Klientas turi tausoti ir
atsargiai naudotis Klubo sporto inventoriumi bei įrenginiais, taip pat tausoti bet kokį kitą Klubo turtą.
Nustatęs bet kokius sporto inventoriaus arba įrenginio gedimus Klientas turi kreiptis į Klubo personalą.
4.7. Klientas yra materialiai atsakingas už bet kokį Bendrovei priklausantį arba Klubo teritorijoje esantį
sporto inventoriaus arba įrenginio sugadinimą arba sunaikinimą.
5. ATSAKOMYBĖ UŽ SVEIKATOS BŪKLĘ
5.1. Kompanija ir Klubo personalas neatsakingi už nelaimingus įvykius, įvykusius Klubo teritorijoje, arba
traumas, patirtas Kliento, šiurkščiai pažeidusio šias Bendrąsias taisykles, saugos technikos taisykles,
naudojimosi Klubo sporto inventoriumi arba įrenginiu taisykles ir instrukcijas bei Klubo personalo
nurodymus, taip pat už žalą, padarytą Kliento sveikatai dėl trečiųjų asmenų veiksmų.
5.2. Kompanija neatsakinga už Kliento sveikatą. Klientas turi pats sekti savo sveikatos būklę, prieš
apsilankydamas Klube reguliariai konsultuotis su savo gydytoju, taip pat dėl fizinio krūvio pobūdžio ir
intensyvumo. Jei Klientas abejoja, ar viena arba kita Klubo siūloma paslauga jam tinka, Klientas
privalo pasikonsultuoti su gydytoju. Apsilankymo Klube faktas patvirtina, kad Klientas neturi
medicininių problemų, dėl kurių Kliento apsilankymas Klube ir naudojimasis Klubo paslaugomis yra
draustinas.
5.3. Pasijutęs blogai Klientas turi nedelsdamas nutraukti treniruotę treniruočių salėje arba grupinį
užsiėmimą ir kreiptis į Klubo personalą bei pranešti Klubo personalui apie būtinybę kviesti greitąją
medicininę pagalbą.
5.4. Klientui draudžiama be raštiško Klubo sutikimo konsultuoti kitus Klubo lankytojus apie sporto
krūvius, treniruotes ir kitas Klubo siūlomas paslaugas.
5.5. Klubas yra atsakingas už Klientą ir Klientas turi teisę taikyti teisines priemones tik tuo atveju, jei
Klubas pažeidė savo įsipareigojimus dėl šiurkštaus aplaidumo.
6. KOMPANIJOS TEISĖS
6.1. Kompanija pasilieka teisę apriboti Kliento treniruočių zoną dėl Klubo renginių, reklaminių akcijų ir t.t.
6.2. Tuo atveju, jei pažeidžiamos šios Bendrosios taisyklės, taip pat, jei pažeidžiamos elgesio ir higienos
normos, taip pat tuo atveju, jei Kliento apsilankymas Klube gali trikdyti Klubo darbą ir/arba sudaryti
nepatogumų kitiems Klientams, Klubo personalas turi teisę neįleisti Kliento į Klubą, nesuteikti jam
paslaugų, taip pat Klubo personalas turi teisę pareikalauti Kliento nedelsiant palikti Klubo teritoriją.
6.3. Tuo atveju, jei kyla konfliktinės situacijos su Klubo personalu arba dėl Klubo darbo bei dėl bet kokių
kitų klausimų arba pasiūlymų, Klientas turi teisę kreiptis į Bendrovę per Kliento zoną arba kitas ryšio
priemones.

