SPORTININKŲ PRIĖMIMO Į VISAGINO KREPŠINIO MOKYKLĄ SUTARTIS
2022 m. ________________ d. Nr. _________
Visaginas
Viešoji įstaiga Visagino krepšinio mokykla, įstaigos kodas 305706966, Vilties g. 5A, Visaginas, atstovaujama
direktoriaus Aleksandro Bražnikovo, veikiančio pagal įstaigos įstatus, toliau - atitinkamai Mokykla, ir
(Sportininko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)
Atstovaujamas įstatyminių atstovų: ____________________________________________________________________
(tėvų, įtėvių, globėjų vardas, pavardė, gyv. vieta, telefonas)

toliau - Sportininkas, sudarė šią sutartį (toliau - Sutartis):
I.

SĄVOKOS

1.1.

Mokykla - juridinis asmuo, teikiantis metodines ir praktines krepšinio mokymo ir ugdymo paslaugas, atliekantis
vaikų ir jaunimo krepšinio mokomąją treniruočių veiklą, atskirais atvejais ruošiantis Sportininką profesionaliai
sporto veiklai;

1.2.

Vyriausiasis treneris, treneris, trenerio asistentas - fizinis asmuo, kuris į vyriausiojo trenerio, trenerio, trenerio
asistento pareigas yra paskirtas Mokyklos valdymo organų sprendimu ir su kuriuo Mokykla yra sudariusi
darbo/paslaugų/sporto veiklos sutartį;

1.3.

Sportininkas - neprofesionalus žaidėjas besitreniruojantis ir žaidžiantis Mokykloje;

1.4.

Varžybos - bet kuris tarptautinis, nacionalinis sporto renginys (sporto rungtynės, varžybos, žaidynės, šventė),
kuriame dalyvauja Mokykla ir kuriose, pagal atitinkamų varžybų nuostatus, laikantis tarptautinių, nacionalinių
krepšinio sporto šakai nustatytų taisyklių varžosi dvi ar daugiau komandų, turint tikslą nustatyti nugalėtojus,
prizininkus. Sąvoka Varžybos apima ir Sportininko treniruotes, vykdomas Mokyklos suteiktose patalpose ir
Mokyklos naudai, jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip;

1.5.

Sveikatos patikrinimas - Sportininko sveikatos, fizinės būklės patikrinimas Mokyklos nurodytoje arba sutarties
šalių suderintoje medicinos ir/ar kitoje specializuotoje įstaigoje, Mokyklos nustatyta tvarka;

1.6.

LKF - Asociacija Lietuvos krepšinio federacija;

1.7.

LKF priimti dokumentai - LKF priimti ir galiojantys dokumentai, skelbiami www.musukrepsinis.lt arba kitoje
oficialioje LKF internetinėje svetainėje.

II.

SUTARTIES OBJEKTAS

2.1.

Šia sutartimi reglamentuojami sutarties šalių turtiniai ir neturtiniai santykiai, Sportininkui teikiant Mokyklai
sportininko paslaugas, o Mokyklai teikiant Sportininkui metodines, ugdymo ir praktines krepšinio mokymo
paslaugas, organizuojant pasirengimą, dalyvavimą Varžybose, kuriose dalyvauja/dalyvaus Mokykla.

2.2.

Šalys patvirtina, kad vykdydamos šią sutartį laikysis esminių sportinės veiklos principų (lygiateisiškumo, žiūrovų
ir sporto renginių dalyvių saugumo, dopingo nevartojimo, kilnaus elgesio, nešališkumo), taip pat laikysis Varžybų
nuostatų, taisyklių, LKF priimtuose dokumentuose nustatytų teisių ir/ar pareigų.

2.3.

Sportininkas patvirtina, kad:

2.3.1.

nėra jokių aplinkybių, kurioms esant Sportininkas negalėtų dalyvauti Mokyklos veikloje;

2.3.2.

jis neprieštarauja, kad Mokyklos veiklos marketingui bei informacijos pateikimui apie Mokyklos veiklą, Mokykla,
be atskiro Sportininko sutikimo, neatlygintinai gali bet kokiame formate, priemonėje, bet kokia apimtimi naudoti
Sportininko vardą, pavardę, atvaizdą, kitus Sportininką identifikuojančius požymius;

2.3.3.

jis pripažįsta, kaip privalomus vykdyti dokumentus - šią sutartį, Mokyklos vidaus taisykles, tarptautinių ir
nacionalinių krepšinio organizacijų dokumentus, susijusius su Varžybų organizavimu, taisyklėmis, Sportininkų
veikla ir jos principais, LKF priimtus dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant Pasaulio antidopingo agentūros
patvirtintą Antidopingo kodeksą su visais jo pakeitimais ir papildymais.

III.

ŠALIŲ PAREIŠKIMAI

3.1.

Šalys patvirtina, kad tik Mokykla, jei nėra kitų, LKF priimtuose dokumentuose nustatytų, atvejų ir/ar sąlygų, turi
teisę išduoti Sportininkui paleidžiamąjį raštą.

3.2.

Sportininkas, jo įstatyminis atstovas patvirtina, kad:

3.2.1.

dalyvavimas Mokyklos veikloje yra savanoriškas;

3.2.2.

nėra jokių aplinkybių, kurioms esant Sportininkas negalėtų dalyvauti Mokyklos veikloje;

3.2.3.

yra susipažinę su Mokyklos, LKF priimtais dokumentais.

IV.

SPORTININKO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1.

Sportininkas Įsipareigoja:

4.1.1.

dalyvauti treniruotėse Mokyklos nustatytu grafiku ir laiku;

4.1.2.

vykdyti Mokyklos vyriausiojo trenerio, asistento/asistentų, teisėtus nurodymus, susijusius su žaidimo strategija,
pasiruošimu Varžyboms;

4.1.3.

laikytis vyriausiojo trenerio, asistento/asistentų nustatytų treniruočių programos, taisyklių, tvarkos, susijusios su
Varžybų, treniruočių organizavimu, vykdymu;

4.1.4.

laikytis vyriausiojo trenerio, asistento/asistentų organizacinių nurodymų, susijusių su Mokyklos išvykomis
Lietuvos Respublikoje ir/ar užsienyje;

4.1.5.

dalyvauti Mokyklos užsiėmimuose, vykdomuose bendra tvarka ar surengtuose Sportininkui individualiai, visuose
susirinkimuose, seminaruose ir bet kokiuose kituose renginiuose, skirtuose pasiruošti Varžyboms ar susijusiuose
su įvyksiančiomis/įvykusiomis Varžybomis, Mokykla ar jo vykdoma veikla;

4.1.6.

dalyvauti visose Mokyklos Varžybose, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių (traumos, ligos ir pan.)
dalyvavimas yra negalimas arba yra priimtas Mokyklos sprendimas dėl Sportininko nedalyvavimo Varžybose;

4.1.7.

dalyvauti atitinkamo amžiaus nacionalinės krepšinio rinktinės veikloje, jei Sportininkas būtų pakviestas žaisti
rinktinėje;

4.1.8.

jei Sportininkas negali atvykti į treniruotę, Varžybas jis privalo nedelsiant apie tai pranešti Mokyklai arba
Mokyklos treneriams, nurodydamas neatvykimo priežastis. Sportininkas sutinka, kad pateisinama priežastis
neatvykti į treniruotes, Varžybas gali būti tik liga, trauma, pateisinta galiojančia gydytojo ar medicinos įstaigos
pažyma. Mokykla objektyviomis aplinkybėmis dėl kurių Sportininkas negali dalyvauti treniruotėse ir Varžybose
gali pripažinti ir kitas aplinkybes. Mokyklos prašymu Sportininkas turi pateikti nurodytų aplinkybių egzistavimą
patvirtinančius dokumentus;

4.1.9.

tuo atveju, jei Mokykla yra nustatę vidaus taisykles, Sportininkas privalo jų laikytis bei vykdyti visus Mokyklos
teisėtus reikalavimus, susijusius su vidaus taisyklių ir LKF priimtų dokumentų laikymusi. Mokykla įsipareigoja
supažindinti Sportininką su Mokyklos vidaus taisyklėmis, LKF priimtais dokumentais ir jos Sportininkui yra
privalomos nuo Sportininko pasirašymo, kad su minėtomis taisyklėmis ir dokumentais susipažino, momento;

4.1.10. laikytis Varžybų, lygų, nacionalinių ir tarptautinių krepšinio organizacijų nuostatų ar kitų reikalavimų ir iš savo
lėšų vykdyti finansinius ir kitus įsipareigojimus, jei šių įsipareigojimų netinkamą vykdymą, nevykdymą sąlygojo
Sportininko veiksmai, neveikimas;
4.1.11. pasibaigus sutarties galiojimui arba nutraukus sutartį prieš terminą, ne vėliau kaip paskutinę sutarties galiojimo
dieną grąžinti Mokyklai Sportininkui Mokyklos perduotą aprangą, inventorių;
4.1.12. susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, tame tarpe, bet neapsiribojant pasisakymais, komentarais trečioms šalims, kurie
galėtų diskredituoti Mokyklą, jos narius, Varžybų dalyvius. Susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų
pakenkti Mokyklai, jos įvaizdžiui, ypač Varžybų metu;
4.1.13. neatlygintinai dalyvauti Mokyklos, Mokyklos rėmėjų marketingo (tame tarpe ir reklaminiuose) bei socialiniuose
projektuose;
4.1.14. nevartoti dopingo preparatų, narkotinių, psichotropinių medžiagų, netaikyti tarptautinių ir nacionalinių sporto
organizacijų uždraustų metodų;
4.1.15. internetinėse svetainėse, portaluose ir kt. savo nuotraukomis, forumais, išsireiškimais nediskriminuoti Mokyklos,
Sportininko vardo. Nesiimti jokių veiksmų, kurie galėtų pakenkti Mokyklos, nacionalinių ir tarptautinių krepšinio
organizacijų interesams;
4.1.16. vykdyti LKF priimtų ir galiojančių Taisyklių, reglamentuojančių žaidėjų perėjimus ir kompensacijas už paruoštus
žaidėjus, nuostatas;
4.1.17. šios sutarties galiojimo terminu be Mokyklos sutikimo nepereiti į kitą sporto mokyklą, klubą;
4.1.18. vykdyti mokėjimus Mokyklai, jei tokie nustatyti;
4.1.19. pateikti patvirtintos formos (Nr. 068/a) sportuojančio sveikatos patikrinimo medicininę pažymą ne rečiau kaip trys
kartus per metus, jei kitaip nenurodyta gydytojo;

4.1.20. vykdyti kitus, šioje Sutartyje, nacionalinės ir tarptautinių krepšinio organizacijų lokaliniuose dokumentuose
nurodytus įsipareigojimus.
4.2.

Sportininkas turi teisę:

4.2.1.

turėdamas Mokyklos raštišką sutikimą, dalyvauti krepšinio rungtynėse, kuriose Sportininkas žaistų ne Mokyklos
interesams;

4.2.2.

iki 30 kalendorinių dienų poilsiui kalendorinių metų eigoje ir Mokyklos nustatytu poilsio laikotarpiu. Pateikus
prašymą Mokyklos direktoriui poilsio laikotarpiui Sportininkas atlaisvinamas nuo mėnesinio mokesčio už sportinį
ugdymą.

4.3.

Sportininkui draudžiama sudaryti sportinės veiklos sutartį su kita krepšinio mokykla/klubu ar sporto organizacija
pagal krepšinio ugdymo programą, kol ši sutartis yra galiojanti arba šios sutarties nutraukimas nepatvirtintas abiejų
sutarties Šalių, išskyrus šioje Sutartyje numatytas išimtis.

V.

KLUBO/MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

5.1.

Mokykla įsipareigoja:

5.1.1.

pasirengimo ir dalyvavimo Varžybose sąlygų užtikrinimui savo lėšomis suteikti Sportininkui:

a)

treniruočių bazę ir kitas būtinas priemones, reikalingas Sportininkui tinkamai rengtis Varžyboms;

b)

trenerių, asistentų konsultacijas, patarimus ir pan.;

c)

užtikrinti sportinio ugdymo procesą;

5.1.2.

atstovauti Sportininką ir jos interesus santykiuose su trečiaisiais asmenimis, tame tarpe kitais sporto klubais,
mokyklomis, tiek, kiek tai susiję su Sportininko vykdoma sportine veikla, išskyrus atvejus, kai Sportininkas turi
agentą ir jis vykdo agento veiklą, kaip tai nustatyta LKF priimtuose dokumentuose. Mokyklos atstovavimas pagal
šią sutartį suprantamas, kaip bet koks Sportininko interesų atstovavimas, tame tarpe, bet neapsiribojant,
tarpininkavimas ir/ar dalyvavimas derybose su kitu krepšinio Klubu/Mokykla;

5.1.3.

informuoti Sportininką apie Mokyklos valdymo organų sprendimus dėl mėnesinio mokesčio dydžio už sportinį
ugdymą pakeitimo bei Mokyklos tikslų strategijos, kiek tai susiję su Sportininku ir jo veikla Mokykloje;

5.1.4.

esant LKF, tarptautinių krepšinio organizacijų lokaliniuose aktuose nurodytiems pagrindams, išduoti Sportininkui
paleidžiamąjį raštą;

5.1.5.

vykdyti LKF priimtų dokumentų nuostatas;

5.1.6.

leisti Sportininkui dalyvauti krepšinio rinktinių veikloje;

5.1.7.

vykdyti kitus, šioje Sutartyje, vidaus taisyklėse, nacionalinės ir tarptautinių krepšinio organizacijų lokaliniuose
dokumentuose nurodytus įsipareigojimus;

5.1.8.

pateikti Sportininkui mokesčio už sporto mokymą mokėjimo pranešimą iki einamojo mėnesio 10 dienos
elektroniniu paštu ar SMS žinute;

5.2.

Mokykla turi teisę:

5.2.1.

esant raštiškam Sportininko sutikimui, laikinai leisti Sportininkui vykdyti sportinę veiklą kitame krepšinio
Klube/Mokykloje;

5.2.2.

be atskiro raštiško Sportininko sutikimo, neribotoje teritorijoje, neribotą laiką neatlygintinai bet kokiame formate,
priemonėje, bet kokia apimtimi, bet kokiu būdu, nepažeidžiant Sportininko garbės ir orumo, naudoti Sportininko
vardą, pavardę, atvaizdą, kitus Sportininką identifikuojančius požymius;

5.2.3.

neribotą skaičių kartų perleisti Sportininko atvaizdą ar iš jo sukurtus kūrinius, o taip pat teises į atvaizdą ir iš jo
sukurtus kūrinius tretiesiems asmenims neatlygintinai arba atlygintinai Sportininkas pareiškia suprantantis ir
sutinkantis, kad tuo atveju, jei jo atvaizdas ar iš jo sukurti kūriniai perleidžiami tretiesiems asmenims atlygintinai,
jokia pajamų, gautų už tokį perleidimą dalis Sportininkui neteks;

5.2.4.

naudotis kitomis, šioje Sutartyje, vidaus taisyklėse, nacionalinės ir tarptautinių krepšinio organizacijų lokaliniuose
dokumentuose nurodytomis teisėmis.

VI.

MOKĖJIMAI PAGAL SUTARTĮ

6.1.

Pagal Sutartį Sportininkas moka Mokyklai visuotinio dalininkų susirinkimo nustatytą mėnesinį mokestį už sportinį
ugdymą iki einamojo mėnesio 20 dienos ir jei auklėtinis dalyvauja MKL ir kitose čempionatuose, Lietuvos
krepšinio federacijos ir kitus varžybinius mokesčius moka į Mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą Nr.
LT687300010167274556, esančią AB Swedbank banke. Mokėjimo paskirtyje privaloma nurodyti sportininko
vardą ir pavardę.

VII.

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1.

Sportininkas, Sutartyje nustatyta tvarka negrąžinęs Mokyklai sportinei veiklai vykdyti perduotos aprangos ir/ar
kito inventoriaus, privalo sumokėti Mokyklai likutinę šių daiktų vertę, nustatytą Mokyklos buhalterinės apskaitos
ar kituose dokumentuose. Bet kokiu atveju, pasibaigus sutarties galiojimo terminui arba nutraukus sutartį prieš
terminą, Sportininkas negali Mokyklos jam perduotos ir Mokyklai negrąžintos aprangos ir/ar inventoriaus naudoti
savo asmeniniams ar kitiems tikslams.

7.2.

Sutarties Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad šių
įsipareigojimų nebuvo galima įvykdyti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure).

VIII.

SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS

8.1.

Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki _______________________________________.

8.2.

Sutartis gali būti pakeista arba atnaujinta šalių susitarimu, išskyrus šioje Sutartyje nurodytus atvejus. Šalis, gavusi
kitos Šalies pasiūlymą raštu pakeisti arba atnaujinti sutartį, atsako į jį raštu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų
nuo sutarties pakeitimo pasiūlymo gavimo dienos. Negavus atsakymo raštu per nurodytą laikotarpį, laikoma, kad
pasiūlymas pakeisti sutartį yra atmestas.

8.3.

Sportininkas vienašališkai gali nutraukti sutartį anksčiau nustatyto termino, nesant Mokyklos kaltės, įvykdęs visus
Sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

8.4.

Mokykla gali vienašališkai nutraukti sutartį anksčiau nustatyto termino, apie sutarties nutraukimą raštu informavęs
Sportininką ne vėliau kaip 14 kalendorinių dienų iki sutarties nutraukimo termino, jeigu:

8.4.1.

Sportininkas iš esmės pažeidė sutartinius įsipareigojimus;

8.4.2.

nustatyta, kad dėl sveikatos būklės Sportininkas negali vykdyti sportinės veiklos;

8.5.

Šalys turi teisę nutraukti Sutartį šalių susitarimu.

IX.

KITOS SĄLYGOS

9.1.

Sutarties šalys neturi teisės tiesiogiai ar netiesiogiai tretiesiems asmenims atskleisti sutarties sąlygų be išankstinio
raštiško kitos šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kada tokią informaciją privalu pateikti atitinkamus įgalinimus
turinčioms valdžios institucijoms. Šio punkto pažeidimu nėra laikomas informacijos atskleidimas šalių
darbuotojams, į kurių pareigas įeina funkcijų, susijusių su sutartimi vykdymas, arba agentams, vykdantiems veiklą,
kaip tai nustatyta LKF priimtuose dokumentuose. Pastaruoju atveju informaciją atskleidžianti Šalis privalo
užtikrinti, kad asmenys, kuriems suteikiama informacija, laikytųsi šiuo punktu nustatyto konfidencialumo
įsipareigojimo.

9.2.

Visi ginčai ir/ar nesutarimai dėl šios Sutarties ar atskirų jos nuostatų taikymo bei aiškinimo, ar susiję su šia
Sutartimi, sprendžiami derybų keliu. Jeigu šalims nepavyksta ginčo išspręsti derybų keliu per 20 (dvidešimt) dienų
nuo vienos šalies kreipimosi raštu į kitą šalį, tai ginčas sprendžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šalys
susitaria, kad kiekvienas ginčas, kylantis iš šios sutarties ar su ja susijęs, galutinai sprendžiamas arbitražu Vilniaus
komercinio arbitražo teisme pagal Arbitražo procedūros reglamento priedą Ginčų, kylančių iš sporto teisinių
santykių nagrinėjimo tvarka.

9.3.

Visi pranešimai, dokumentai, susiję su sutartimi ir/ar jos vykdymu, siunčiami šalims registruotu paštu ir/arba
elektroniniu paštu, šioje sutartyje nurodytais adresais. Dokumentas laikomas įteiktu, jei praėjo 10 (dešimt)
kalendorinių dienų nuo pranešimo ar kito dokumento išsiuntimo datos.

9.4.

Kiekviena šalis, pakeitusi bet kuriuos iš sutartyje nurodytų rekvizitų, per 5 (penkias) darbo dienas apie tai privalo
informuoti kitą šalį.

9.5.

Surašomi du šios sutarties egzemplioriai, kurių po vieną tenka sutarties šalims.

Mokykla
Viešoji įstaiga Visagino krepšinio mokykla
Vilties g. 5A, LT-31118 Visaginas
Juridinio asmens kodas: 305706966
Tel. +370 665 98008
A.s. LT687300010167274556
AB Swedbank, banko kodas 73000
El.paštas info@visaginobasket.lt

Direktorius
Aleksandr Bražnikovas
A.V.

Sportininko atstovai pagal įstatymą

