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Akademija ir Atstovas sudarė šią Mokinio sporto mokymo sutartį (toliau tekste – Sutartis). 

 

 

1 SKYRIUS 

 

 

SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1. Pagal šią Sutartį Akademija vykdo vaikų ir jaunimo futbolo mokymus, kuriuose dalyvauja Mokinys, o Atstovas laiku ir 

tinkamai moka Sutartyje nustatytą Mėnesio mokestį bei kitus mokėjimus. 

2. Atstovas laikosi pats bei supažindina Mokinį su Akademijos nustatytomis mokymosi ir elgesio bei kitomis taisyklėmis, 

reglamentais ir tvarkomis, deda visas pastangas, kad Mokinys jų laikytųsi. 

 

 

2 SKYRIUS 

 

 

MOKYMOSI TVARKA 

 

3. Mokymo procesas vyksta sezonais, t.y. 10 (dešimt) pilnų mėnesių per metus. Papildomas mokymas gali vykti ir kitu metu. 

4. Mokymo turinį sudaro teoriniai ir praktiniai užsiėmimai (treniruotės), varžybos, turnyrai, sporto stovyklos ir kiti renginiai, 

kuriose dalyvauja Mokinys. 

5. Mokinys pagal Akademijos nustatytą tvarką ir grafiką dalyvauja treniruotėse, kurios yra privalomos. Dalyvavimas sporto 

varžybose, turnyruose, stovyklose ir kituose renginiuose nėra privalomas, jei šioje Sutartyje ar Akademijos patvirtintose 

taisyklėse, tvarkose ar reglamentuose nėra numatyta kitaip. 

6. Norminių teisės aktų ir Akademijos nustatyta tvarka, Mokinys kasmet tikrinasi sveikatą ir ne vėliau kaip iki kiekvienų metų 

rugsėjo 15 d. Akademijai pateikia nustatytos formos pažymą (arba jos kopiją) apie sveikatos būklę. Jei Mokinio pateiktoje 

pažymoje nurodyta, kad Mokinys negali sportuoti ar užsiimti kita fizinį krūvį turinčia veikla, arba laiku nepateikia pažymos 

apie sveikatos būklę, Akademija neleidžia Mokiniui lankyti užsiėmimų bei gali nutraukti šią Sutartį. 

 

 

3 SKYRIUS 

 

 

AKADEMIJOS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

7. Akademija užtikrina Mokinio mokymuisi būtinas priemones: treniruočių vietas (sales, aikštes ir kt.), inventorių, kiek tai 

objektyviai įmanoma, saugias mokymosi ir varžybų sąlygas. 

8. Mokymo procesą vykdantys Akademijos treneriai stebi Mokinio sveikatos būklę, esant būtinybei, nedelsiant informuoja 

Atstovą apie Mokinio sveikatos būklės pasikeitimą, turi teisę neleisti užsiimti aktyvia fizine veikla, jei turi pagrįstų abejonių 

dėl tinkamos Mokinio sveikatos būklės, turi teisę suteikti būtinąją pirmąją medicinos pagalbą. 

9. Akademija neleidžia Mokiniui dalyvauti treniruotėse, taip pat nekviečia jo į Akademijos komandą dalyvauti varžybose, 

arba nutraukia šią Sutartį, jei Atstovas laiku ir tinkamai nesumoka Mėnesio mokesčio ar yra skolingas už Mokinio 

dalyvavimą varžybose, turnyruose, stovyklose ar kituose renginiuose. 
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10. Akademija turi teisę ne dažniau kaip vieną kartą per kalendorinius metus keisti Mėnesio mokesčio dydį. Apie Mėnesio 

mokesčio dydžio pasikeitimą Akademija informuoja Atstovą ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki Mėnesio mokesčio 

pasikeitimo datos. 

11. Akademija informuoja Atstovą apie Mokinio mokymosi procesą Akademijoje, teikia kitą su Akademijos veikla ir 

Mokiniu susijusią informaciją Atstovui trumpąja žinute, telefono skambučiu, elektroniniu paštu ir kitomis komunikacijos 

priemonėmis. 

12. Akademija, nepažeisdama šios Sutarties sąlygų, nustato Dalyvavimo varžybose, komandų formavimo ir oficialios 

akademijos aprangos naudojimo reglamentą bei kitas taisykles, kurios yra privalomos Mokiniui ir Atstovui. 

13. Akademija tinkamai tvarko ir saugo Mokinio bei Atstovo asmens duomenis kaip to reikalauja Europos Sąjungos 

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir Lietuvos Respublikos norminiai teisės aktai. 

 

 

4 SKYRIUS 

 

 

ATSTOVO (MOKINIO) TEISĖS IR PAREIGOS 

 

14. Mokinys turi oficialią Akademijos varžyboms skirtą aprangą, kurią savo lėšomis iš Akademijos įsigyja Mokinys 

(Atstovas).  

15. Atstovas sutinka, kad tiek Akademija, tiek ir varžybų, kuriose dalyvauja Akademijos komanda ir Mokinys, organizatoriai 

turi teisę filmuoti ir/ar fotografuoti visas varžybas, turnyrus ar atskirus jų epizodus bei viešai skelbti šią medžiagą. 

16. Atstovas sutinka, kad jei Akademijos komanda dalyvauja Lietuvos futbolo federacijos ir/ar kitos oficialios ir įgaliotos 

įstaigos organizuojamame Lietuvos čempionate, Akademija turi teisę minėtų varžybų organizatoriams perduoti Mokinio 

asmens duomenis, t.y. nuotrauką, asmens kodą, gimimo datą, asmens dokumento kopiją bei kitą tinkamam ir sąžiningam 

varžybų organizavimui būtiną informaciją. Šį savo sutikimą Atstovas bet kuriuo metu gali atšaukti, tačiau tokiu atveju 

Mokinys Lietuvos čempionate dalyvauti negalės. Už perduotų duomenų saugumą ir tinkamą saugojimą atsako ją gavusi 

organizacija. 

17. Atstovas laikosi visų Lietuvos futbolo federacijos ar kitos oficialias futbolo varžybas (čempionatus) rengti įgaliotos 

įstaigos dokumentų, įskaitant, bet neapsiribojant Varžybų reglamento, Drausmės kodekso, Žaidėjų statuso ir perėjimo iš 

klubo į klubą reglamento nuostatų. 

 

 

5 SKYRIUS 

 

 

MOKESČIAI IR MOKĖJIMO TVARKA 

 

18. Vienkartinis sezono mokestis yra 50 € (penkiasdešimt eurų), kuris yra mokamas kiekvieno futbolo sezono pradžioje ne 

vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 10 d. Sezono mokestis padengia dalyvavimo Lietuvos futbolo federacijos ar jos 

įgaliotų institucijų organizuojamose oficialiose varžybose išlaidas (transporto, dalyvio mokesčio, aikščių nuomos, 

teisėjavimo ir pan.) 

19. Mėnesio mokestis yra 85 € (aštuoniasdešimt penki eurai), kuris yra mokamas už kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 

10 d. 
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20. Mokesčiai apima tik treniruočių procesą. Varžybos, turnyrai, stovyklos ir kiti renginiai organizuojami ar juose 

dalyvaujama už papildomą mokestį, kurio dydį bei mokėjimo tvarką nustato veiklų organizatoriai ir Akademija. 

21. Mokėjimai atliekami į šioje Sutartyje nurodytą Akademijos sąskaitą banke, mokėjimo paskirtyje nurodant už kurį 

laikotarpį mokama, Mokinio vardą ir pavardę bei trenerio vardą ir pavardę. 

22. Mėnesio mokestis nėra mažinamas, jei konkretų mėnesį bendrojo lavinimo mokyklose vyksta moksleivių atostogos, 

švenčiamos valstybinės šventės ar dėl kitų panašių priežasčių. 

23. Mokinio dalyvavimas varžybose ar kituose sporto renginiuose yra prilyginamas dalyvavimui treniruotėse. 

24. Jei Mokinys savo Neformaliojo vaikų švietimo programos lėšas skiria Akademijai, Mėnesio mokestis yra mažinamas 

atitinkama skiriama pinigų suma. Tokiu atveju Mokinys (Atstovas) pats užpildo Neformaliojo vaikų švietimo sutarties 

formą, ją pasirašo ir skenuotą atsiunčia Akademijai. 

 

 

6 SKYRIUS 

 

 

ELGESIO NORMOS IR PASEKMĖS 

 

25. Atstovas ir Mokinys pagarbiai elgiasi su Akademijos treneriais ir kitais atstovais, su kitais Akademijos mokiniais bei jų 

atstovais, o varžybų metu – ir su varžovais, jų treneriais, teisėjais, organizatoriais, žiūrovais bei kitais asmenimis. 

26. Atstovo ir Mokinio elgesys nekelia grėsmės savo ir kitų asmenų sveikatai, saugumui ar turtui. Už visą Mokinio ar Atstovo 

padarytą žalą materialiai atsako Atstovas. 

27. Sutarties galiojimo metu, be atskiro raštiško Akademijos direktoriaus sutikimo, Mokinys nedalyvauja kitų futbolo 

mokymo įstaigų ir organizacijų rengiamose treniruotėse, sporto stovyklose, jų neatstovauja jokiose futbolo varžybose ar 

kituose futbolo renginiuose. 

 

 

7 SKYRIUS 

 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

28. Atstovas pareiškia, kad jis yra Mokinio tėvas (motina) ar kitas teisėtas atstovas, turintis teisę atstovauti Mokinį, pasirašyti 

šią Sutartį bei prisiimti Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose ir šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus. 

29. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki artimiausios rugpjūčio 31 d. Jei nei viena iš Šalių, likus 

ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) dienų iki Sutarties galiojimo termino pabaigos, raštu nepareiškia noro nutraukti šią Sutartį, 

ji automatiškai pratęsiama papildomiems 1 (vieneriems) metams. Pratęsimų skaičius neribojamas. 

30. Sutarties šalys gali bet kuriuo metu susitarti ir raštu nutraukti šią Sutartį. 

31. Akademija turi teisę vienašališkai ir nedelsiant nutraukti šią Sutartį, jei: 

31.1. Atstovas ir/ar Mokinys šiurkščiai pažeidžia šios Sutarties skyrių „Mėnesio mokestis ir mokėjimo tvarka“ bei 

„Elgesio normos ir pasekmės“ vieną, kelias ar visas nuostatas; 

31.2. Paaiškėja, kad Atstovas ir/ar Mokinys savo elgesiu Akademijoje ar už Akademijos ribų šiurkščiai pažeidė 

visuotinai pripažįstamas elgesio normas, padarė administracinį nusižengimą ar baudžiamąjį nusikaltimą, ir kitais 

atvejais, galinčiais neigiamai paveikti gerą Akademijos įvaizdį ir reputaciją. 
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32. Nutraukus Sutartį, Atstovo sumokėti Mėnesio mokesčiai ar kiti mokėjimai negrąžinami, jei Sutarties nutraukimo metu 

nesusitariama kitaip. 

33. Šalys susitaria neatskleisti šios Sutarties nuostatų trečiosioms šalims, išskyrus su Šalimis susijusias įmones ir asmenis bei 

valstybės bei savivaldos institucijas, kurios turi teisę gauti tokią informaciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

įstatymais. 

34. Šalys pripažįsta, kad šioje Sutartyje teisingai nurodė visą savo kontaktinę informaciją. Taip pat sutinka, kad oficialios ir 

kitokios informacijos teikimas bet kuriuo būdu, atsižvelgiant į šioje Sutartyje nurodytus Šalių rekvizitus, yra tinkamas ir 

pakankamas būdas informacijai teikti ir gauti. 

35. Šalys įsipareigoja nedelsiant informuoti kitą Šalį, jei tik pasikeičia bet kokia Šalies kontaktinė informacija ar rekvizitai. 

36. Iškilę ginčai tarp Šalių sprendžiami vadovaujantis geros valios principais ir tarpusavio susitarimu. Jei tokiu būdu ginčo 

išspręsti nepavyksta, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų nustatyta tvarka teisme pagal 

Akademijos registracijos adresą. 

37. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

38. Šią Sutartį sudaro 5 (penki) puslapiai. Ji yra sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną 

egzempliorių Akademijai ir Atstovui. 

 

 

AKADEMIJOS ATSTOVAS 

 

 
Direktorius 
Linas Virketis 

 

 

MOKINIO ATSTOVAS: 

 

 
______________________________ 
 (vardas, pavardė) 

 
 

______________________________ 
(parašas) 

 

 
 


