Naudojimosi Fizinio pasirengimo centro teikiamomis paslaugomis taisyklės
1. Naudojimosi Fizinio pasirengimo centro teikiamomis paslaugomis taisyklės (toliau – „Taisyklės“) privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Fizinio pasirengimo centro (toliau
Taisyklėse – „Centro“) paslaugomis. Kiekvienas lankytojas privalo pateikti Sporto komplekso registratūros darbuotojui savo asmens dokumentą su nuotrauka, patvirtinantį kliento asmens tapatybę.
Lankytojui atsisakius susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti apie tai pasirašant ar pateikti asmens dokumentą, Teniso pasaulis turi teisę neleisti lankytojui naudotis Centro paslaugomis. Laikoma, kad
nepriklausomai nuo Taisyklių nepasirašymo, lankytojas, kuris naudojasi Centro paslaugomis, laikomas susipažinęs ir sutinkantis su Taisyklėmis. Taisyklės yra viešai skelbiamos internetiniame
puslapyje www.sebarena.lt, taip pat Centro patalpose.
2. Naudotis Fizinio pasirengimo centro paslaugomis lankytojai gali tik sumokėję mokestį už vienkartinį apsilankymą Centre arba įsigiję narystę. Taip pat lankytojas jo sutikimu yra
nufotografuojamas, o jo foto atvaizdas yra naudojamas lankytojo asmenybės identifikavimui. Lankytojai sutinka, kad Centras paslaugų teikimo bei informacijos apie savo veiklą ar partnerių teikimo
tikslais tvarkytų lankytojų asmens duomenis. Lankytojai informuoti, kad saugumo ir viešos tvarkos tikslais Centro ir Sporto komplekso patalpose yra/gali būti vykdomas vaizdo/garso stebėjimas.
3. Už įsigytą narystę negalima atsiskaityti už šias trenerių paslaugas: individualios treniruočių programos sudarymas, individualios treniruočių programos sudarymas ir treniruotė su asmeniniu
treneriu, trenerio konsultacija, fizinės būklės įvertinimo testas, kūno sudėties analizės testas ir pan.
4. Narystės galiojimo laikas Centre skaičiuojamas nuo narystės kortelės aktyvavimo dienos, bet ne vėliau kaip po 14 dienų;
5. Lankytojai, įsigiję Centro narystę šių Taisyklių 2 punkte nustatyta tvarka, privalo pradėti naudotis Centro paslaugomis (aktyvuoti narystės kortelę) ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų
po apmokėjimo už ją. Lankytojui per nurodytą terminą nepradėjus lankyti Fizinio pasirengimo centro, 15 dieną narystė yra aktyvuojama automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jos galiojimo terminas,
atitinkantis narystės rūšį.
6. Apsilankymo Fizinio pasirengimo centre trukmė yra tokia:

Lankytojai, įsigiję narystes, kurių tipas yra “Vienkartinis” Centrą privalo palikti ne vėliau kaip iki 21:00 val. Vienkartinis abonementas suteikia teisę apsilankyti fizinio rengimo
centre visais laikais. Savaitgaliais bei švenčių dienomis lankytojai, įsigiję šio tipo narystes, į Centrą neįleidžiami, o švenčių dienos tokiems lankytojams nėra kompensuojamos.

Lankytojai, įsigiję narystę “Neribotas” Centro patalpas privalo palikti ne vėliau kaip iki 21.00 val. Neribotas abonementas suteikia teisę apsilankyti fizinio rengimo centre visais
laikais. Savaitgaliais bei švenčių dienomis lankytojai, įsigiję šią narystę, į Centrą neįleidžiami, o švenčių dienos tokiems lankytojams nėra kompensuojamos.
7. Lankytojai, pamiršę ar dėl kitų priežasčių nepateikę narystės kortelės, į Centrą neįleidžiami. Ši nuostata netaikoma tais atvejais, kai Teniso pasaulio klientų duomenų bazėje galima
identifikuoti lankytoją ir nustatyti, kad jo narystė yra galiojanti.
8. Lankytojams, įsigijusiems narystę, už ją sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai lankytojas dėl Centro kaltės negalėjo naudotis Fizinio pasirengimo centro paslaugomis ir
kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
9. Fizinio pasirengimo centras suteikia lankytojams galimybę savo rizika ir atsakomybe naudotis jo teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų įtakos konkretaus lankytojo
sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio. Lankytojas, prieš pradėdamas naudotis Centro teikiamomis paslaugomis, privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Fizinio
pasirengimo centrą bei naudotis jo teikiamomis konkrečiomis paslaugomis. Lankytojai, naudodamiesi Centre esančiomis priemonėmis bei paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal
kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui. Fizinio pasirengimo centro teikiamos paslaugos, atsižvelgiant į konkretaus lankytojo sveikatos būklę, gali neigiamai
įtakoti lankytojo sveikatą, todėl lankytojas privalo būti atsargus ir rūpestingas, nuspręsdamas lankyti Centrą bei pasirinkdamas konkrečias jo teikiamas paslaugas.
10. Lankytojas, prieš pasirinkdamas konkrečias Centro paslaugas, visų pirma, turi atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių paslaugų galimą poveikį jam. Lankytojui, prieš pradedant naudotis
Centro teikiamomis paslaugomis, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su gydytoju. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, tenka lankytojui.
Lankytojai, turintys sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų patiems lankytojams ar kitų lankytojų sveikatai ir/ar gyvybei, privalo apie šiuos sutrikimus informuoti Fizinio pasirengimo centrą.
Centro darbuotojams, kilus pagrįstų abejonių dėl lankytojo sveikatos būklės, turi teisę paprašyti, kad lankytojas pateiktų gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę. Lankytojas pilnai atsako už savo
sveikatos būklės tinkamumą naudotis Centro teikiamomis paslaugomis bei pateiktų duomenų apie savo sveikatos būklę teisingumą. Visa atsakomybė dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir
nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Centre, tenka lankytojui. Fizinio pasirengimo centras neatlygina lankytojui dėl jo teikiamų paslaugų lankytojo sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės,
tiek neturtinės žalos, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Centro darbuotojų kaltės.
11. Fizinio pasirengimo centras neteikia daiktų pasaugos paslaugų, tik sudaro lankytojams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose. Asmeninius daiktus lankytojai palieka SEB
arenos rūbinėje ir persirengimo spintelėse, kurias, palikę daiktus, lankytojai privalo užrakinti. Lankytojams rekomenduojama į rūbinę nesinešti brangių ir vertingų daiktų. Centras neatsako už lankytojų
asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl Centro kaltės.
12. Lankytojas privalo saugoti raktus nuo persirengimo spintelės ir seifo, įėjimo žetonus.
13. Fizinio pasirengimo centre ir kitose sporto komplekso patalpose/teritorijoje lankytojas privalo:
• atsakingai ir rūpestingai naudotis Centro teikiamomis paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Centro paslaugomis nepadarytų žalos sau,
Fizinio pasirengimo centro, savo, kitų Centro lankytojų bei darbuotojų sveikatai ir turtui;
• nedelsiant informuoti Centro darbuotojus apie savo ar kitų lankytojų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Fizinio pasirengimo centro paslaugomis;
• Centro paslaugomis naudotis tik asmeninio vartojimo tikslais - teikti sveikatingumo ar panašaus pobūdžio paslaugas, konsultuoti ir treniruoti lankytojus/ klientus tik turint Centro
vadovybės leidimą;
• fotografuoti ir filmuoti tik turint Centro vadovybės leidimą;
• prieš naudojantis Fizinio pasirengimo centro įranga ir inventoriumi, susipažinti su Centro patalpose iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis šios įrangos bei
inventoriaus naudojimosi taisyklėmis, o esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir inventoriumi, bet kreiptis į atsakingus Fizinio pasirengimo centro darbuotojus dėl reikalingos
informacijos suteikimo;
• naudotis Fizinio pasirengimo centro įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka; nesinaudoti
laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ir inventorių informuoti Centro atsakingus darbuotojus, taip pat kreiptis į juos esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito
inventoriaus būklės tinkamumo;
• Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio rekomenduojama patiesti rankšluostį. Atlikus pratimus treniruokliai turi būti palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems lankytojams, treniruoklių
priedai kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas. Pertraukomis tarp pratimų negalima sėdėti ant treniruoklio ar kitaip trukdyti juo naudotis kitam lankytojui;
• laikytis viešos tvarkos, moralės normų, dėvėti tvarkingą sportui skirtą aprangą, draudžiama dėvėti šioms patalpoms neskirtą arba nešvarią bei netvarkingą avalynę ir aprangą, lankytis
treniruoklių salėje be avalynės;
• laikytis Fizinio pasirengimo centro atsakingų darbuotojų nurodymų ir rekomendacijų dėl Centro įrangos ir inventoriaus eksploatavimo ir naudojimosi Centro
paslaugomis, asmeninio pobūdžio treniruočių;
• gaiviuosius gėrimus ir vandenį įsinešti tik nedūžtančiuose induose; draudžiama įsinešti, vartoti maisto produktus ir alkoholinius gėrimus;
14. Klientai (fiziniai asmenys), už kurių narystės korteles sumokėjo jų darbdaviai (įmonės), neturi teisės patys reikalauti nutraukti narystės kortelės galiojimo ir už ją sumokėtų įmokų
grąžinimo.
15. Centro paslaugas nepilnamečiams vaikams gali įgyti jų tėvai/įstatyminiai atstovai arba patys nepilnamečiai, savo veiksmus suderinę su savo tėvais/įstatyminiais atstovais. Laikoma, kad
nepilnametis įsigydamas narystę ar ėmęs naudotis Centro paslaugomis turi tėvų/įstatyminių atstovų sutikimą. Centro paslaugomis naudojantis nepilnamečiam asmeniui laikoma, kad Taisyklės pilnai
galioja jo atžvilgiu, o tėvai/įstatyminiai atstovai prisiima visą atsakomybę už savo vaiko veiksmus, Taisyklių laikymąsi, jo priežiūrą, bet kokias neigiamas pasekmes jam kilusias naudojantis Centro
paslaugomis. Centras neprisiima atsakomybės ir neprižiūri be tėvų/įstatyminių atstovų Centro paslaugomis besinaudojančių nepilnamečių.
16. Taisyklės gali būti keičiamos, pildomos Centro vadovybės sprendimu. Galiojanti Taisyklių redakcija skelbiama Centro patalpose arba su jomis galima susipažinti Sporto komplekso
registratūroje.
Apie bet kokius šių Taisyklių pažeidimus pranešama Centro vadovybei/Komplekso administracijai, kuri savo nuožiūra gali nedelsiant apriboti teisę naudotis Centro paslaugomis ar sporto
komplekso paslaugomis. Tokiu atveju jokie lankytojo mokėjimai negrąžinami ir nekompensuojami.
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