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UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,ALSAKIS“
SPA ir sveikatingumo centras TRASALIS.TRAKAI RESORT & SPA
NARIO SUTARTIS – TAISYKLĖS Nr.______
______________
(DATA)

_____________________
(DOKUMENTO SUDARYMO VIETA)

____________________________________________________________________________________________________
(NARIO VARDAS, PAVARDĖ)

__________________________________, _________________________________________________________________,
(GIMIMO DATA)

(GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS)

__________________________________________, __________________________________________________________________________________.
(ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS)

(TELEFONO NUMERIS)

ABONEMENTAS PAGAL PASIRINKTĄ PROGRAMĄ:
(PAŢYMĖTI – X)

Programa
Treniruoklių ir aerobikos salė

Abonemento trukmė
10 kartų (2 mėn.)
1 mėn.
6 mėn.

3 mėn.
12 mėn.

10 kartų (2 mėn.)
Vandens pramogos

Vandens pramogos +
treniruoklių ir aerobikos salės
Limfodrenaţinis masaţas Roll
Shaper aparatu

1 mėn.
6 mėn.

3 mėn.
12 mėn.

1 mėn.
6 mėn.

3 mėn.
12 mėn.

12 kartų (3 mėn.)

Lankymo dienos
I-V
VI-VII ir šventinės
dienos

I-V
VI-VII ir šventinės
dienos

I-V
VI-VII ir šventinės
dienos

I-VII ir šventinėmis
dienomis

Lankymo valandos
Nustatytos lankymo
valandos
Nuo __ iki ___ val.
lankymo valandos Nariui
patogiu laiku*
Bet ne ilgiau, kaip 2 val./per
dieną
Nustatytos lankymo
valandos
Nuo __ iki ___ val.
lankymo valandos Nariui
patogiu laiku*
Bet ne ilgiau, kaip 3 val./per
dieną
Nustatytos lankymo
valandos
Nuo __ iki ___ val.
lankymo valandos Nariui
patogiu laiku*
Bet ne ilgiau, kaip 3 val./per
dieną
Nustatytos lankymo
valandos
Nuo __ iki ___ val.
lankymo valandos Nariui
patogiu laiku pagal
nustatytus seansų laikus*
Bet ne ilgiau, kaip: 45 min

Lentelė Nr.1
PASTABOS: *Narys, UAB ,,Alsakis” SPA ir sveikatingumo centre gali lankytis ir naudotis paslaugomis, naudodamas Nario kortelę ne daugiau, kaip 1
(vieną) kartą per dieną. / UAB ,,ALSAKIS” SPA ir sveikatingumo centro darbo laikas yra nurodomas internetinėje svetainėje ,,www.trasalis.lt“ ir
skelbiamas ant įėjimo durų. Nustatytos lankymo valandos – UAB ,,Alsakis” nustatytos Nario lankymo valandos. Narys gali lankytis ir naudotis
paslaugomis, pasinaudojus Nario kortele tik nustatytu konkrečiu laiku, kitu laiku Narys nebus įleidžiamas į UAB ,,Alsakis”SPA ir sveikatingumo centrą.
I.
SĄVOKOS
1.
Narys – veiksnus fizinis asmuo, sulaukęs 18 metų amţiaus, išreiškęs norą naudotis paslaugomis (lentelė Nr.1), sumokėjęs nustatyto dydţio
mokestį ir pasirašęs Nario sutartį – taisykles ( toliau – Sutartis);
2.
Bendrovė - UAB ,,Alsakis”, juridinio asmens kodas 302525003, buveinės ir veiklos vykdymo adresas Gedimino g. 26, Trakai;
3.
Paslaugos – Bendrovės teikiamos paslaugos, nurodytos lentelėje Nr.1, kurias pagal pageidavimą pasirenka Narys;
4.
Nario kortelė – Bendrovės išduota Nariui vardinė kortelė, kurioje nurodyti asmens duomenys, pagal asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
(asmens tapatybės kortelę ar pasą) ir uţfiksuoti Paslaugų duomenys (abonemento informacija - Paslaugų pobūdis, terminas ir pan.). Nario kortele gali
naudotis tik asmuo, kuriam ji yra išduota.
5.
Abonementas – suteikia teisę Nariui naudotis, jo paties pasirinktomis Paslaugomis (lentelė Nr.1), atsiţvelgiant į Abonemento rūšį ir Sutarties
sąlygas;
6.
VPC – vandens pramogų centras: baseinai, pirtys ir kitos vandens pramogos;
7.
SPA ir Sveikatingumo centras – treniruoklių salė, druskos kambarys, masaţo kabinetai ir t.t.
8.
Abonemento aktyvavimas – pasirinktų Paslaugų suteikimo skaičiavimo pradţia (pradedamas skaičiuoti terminas);
9.
I–V – darbo dienos; VI-VII – savaitgaliai (šeštadienis ir sekmadienis); Šv. d.- šventinės dienos (oficialios Lietuvos valstybinės šventinės dienos).
II.
SUTARTIES DALYKAS
8.
Narys pasirinkęs Bendrovės teikiamas Paslaugas (lentelė Nr.1) ir uţ jas sumokėjęs Bendrovės nustatytą Abonementinį mokestį turi teisę
šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais naudotis, jo pasirinktomis Paslaugomis.
III.
BENDROSIOS NOSTATOS

9.
Prieš sudarydamas Sutartį Narys privalo įdėmiai susipaţinti su visomis šios Sutarties ir jos priedų sąlygomis, iš anksto išsiaiškinęs ir
aptaręs visus kilusius klausimus su Bendrove. Sudarydamas Sutartį Narys nurodo besąlygišką savo sutikimą su visomis Sutarties sąlygomis (įskaitant visus
jos priedus) ir patvirtina, kad Sutarties sąlygos (įskaitant visus jos priedus) yra suprantamos, privalomos ir bus vykdomos iš Nario pusės.
10.
Nariui sumokėjus Abonementinį mokestį Bendrovė išduoda Nariui vardinę Nario kortelę.
11.
Narys sumokėjęs uţ Abonementą ir gavęs vardinę Nario kortelę privalo tą pačią dieną ją aktyvuoti t.y. uţregistruoti Bendrovės Vandens
pramogų centro registratūroje (toliau -VPC). Nuo Nario kortelės aktyvavimo dienos pradedamas skaičiuoti Abonemento galiojimo terminas.
12.
Pateikus Nario kortelę VPC, Abonemento duomenys įvedami į Bendrovės programą ir padaroma Nario fotonuotrauka su tikslu
identifikuoti Narį. Narys kiekvieną kartą prieš Paslaugų pradţią privalo pateikti Bendrovės VPC administratoriui savo Nario kortelę.
13.
Įsigijęs Abonementą, Narys privalo pradėti naudotis Paslaugomis iš karto, nuo jo išsipirkimo datos.
14.
Sutartis anksčiau Abonemento termino gali būti nutraukta:
14.1.
Šalių susitarimu;
14.2.
Narys turi teisę nutarukti Sutartį anksčiau termino informuodamas Bendrovę prieš 5 (penkias) darbo dienas ir nurodydamas Sutarties
nutraukimo prieţastis. Šiuo atveju Abonementinis mokestis ar jo nepanaudota dalis negrąţinami, šalims pripaţįstant juos minimaliais Bendrovės nuostoliais
dėl Nario iniciatyva anksčiau laiko nutrauktos Sutarties;
14.3.
Bendrovė turi teisę nedelsdama vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Narys pateikė Bendrovei klaidingus, netikslius, neišsamius arba
neteisingus asmens arba kontaktinius duomenis arba bandė panaudoti tokius trečiojo asmens duomenis, nesumokėjo Abonementinio mokesčio. Šiuo atveju
Abonementinis mokestis ar jo nepanaudota dalis negrąţinami, šalims pripaţįstant juos minimaliais Bendrovės nuostoliais;
14.4.
Bendrovė turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, informuodama Narį prieš 5 (penkias) darbo dienas, jeigu Narys paţeidė šioje
Sutartyje nustatytas taisykles. Šiuo atveju Abonementinis mokestis ar jo nepanaudota dalis negrąţinami, šalims pripaţįstant juos minimaliais Bendrovės
nuostoliais.
15.
Nariui įsigijus Abonementą ir juo nepasinaudojus arba pasinaudojus tik dalimi Paslaugų Abonementinis mokestis ar jo nepanaudota
dalis negrąţinami, šalims pripaţįstant juos minimaliais Bendrovės nuostoliais.
16.
Jeigu Narys pametė, sugadino ar kitokiu būdu prarado Nario kortelę, jis privalo nedelsiant apie tai informuoti Bendrovę raštu, pateikiant
prašymą išduoti naują Nario kortelę su jam dar likusiu Abonemento terminu. Uţ naują Nario kortelę Narys privalo sumokėti 6 (šešis) Eur. Bendrovė išduoda
naują Nario kortelę iš karto Nariui uţ ją sumokėjus. Be Nario kortelės Nariai į VPC, SPA ir Sveikatingumo centrą neįleidţiami.
17.
Nario besinaudojančio sporto ir pirčių komplekso paslaugomis, buvimo laikas VPC, SPA ir sveikatingumo centre turi neviršyti 3 val.
per dieną; Nario besinaudojančio sporto paslaugomis, buvimo laikas neturi viršyti 2 val. per dieną. Viršijus nustatytą laiką Narys pirmą kartą yra įspėjamas,
o pasikartojus - uţ kiekvieną 10 minučių viršytą laiką privalo papildomai sumokėti. Naudotis Paslaugomis galima tik vieną kartą per dieną.
IV.
SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
18.
Sudarydamas šią Sutartį Narys laisva valia duoda savo sutikimą Bendrovei tvarkyti, gauti, naudoti ir saugoti asmeninius Nario duomenis
(vardą, pavardę, gimimo datą, mobiliojo telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, asmens kodą, atvaizdą (fotonuotrauką),
sveikatos duomenis su tikslu: tinkamam Sutarties įvykdymui, Nario identifikavimui, Nario mokėjimų ir įsiskolinimų pagal Sutartį apskaitos tvarkymui,
sąskaitų išrašymui uţ Bendrovės suteiktas paslaugas, uţtikrinti Nario informavimą (apie darbo grafiko pasikeitimus, problemas, naujienas ir pan. ), Nario
sveikatos būklės stebėjimą.
19.
Narys sutinka, kad Bendrovė identifikuotų Narį kiekvieną kartą lankantis VPC, SPA ir Sveikatingumo centre.
20.
Narys patvirtina, kad jam yra ţinoma, jog jo asmens duomenys bus negrįţtamai sunaikinti per 3 (tris) darbo dienas nuo Abonemento
galiojimo termino pabaigos.
21.
Narys patvirtina, kad yra informuotas apie Bendrovės patalpose ir teritorijoje vykdomą stebėjimą vaizdo kameromis su tikslu uţtikrinti,
visų lankytojų apsaugą, jų turto apsaugą bei uţtikrinti viešąją tvarką ir šioje Sutartyje nustatytų taisyklių laikymąsi.
V.
NARIO TEISĖS IR PAREIGOS
22.
Narys įsigijęs 3mėn., 6 mėn. ir metinį Abonementą turi teisę jo galiojimą laikinai sustabdyti, sustabdymo laiką ir trukmę uţfiksuodami
numatyta tvarka: 3 mėnesių Abonemento galiojimą galima stabdyti 1 savaitei (vieną kartą, 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms), 6 mėnesių Abonemento
galiojimą galima stabdyti 2 kartus (po 7 (septynias) kalendorines dienas, arba vieną kartą - 2 savaites (14 kalendorinių dienų), metinį abonementą – 4 kartus,
4 savaites po 7 kalendorines dienas, t.y. vienai, dviems, trims arba keturioms savaitėms. 1 mėnesio Abonemento galiojimo laikas nestabdomas.
23.
Narys įsipareigoja:
23.1.
laikytis šioje Sutartyje nustatytų elgesio taisyklių, nepaţeisti visuotinai ţinomų moralinių normų ir viešosios tvarkos taisyklių;
23.2.
informuoti Bendrovę apie savo sveikatos būklę uţpildant sveikatos anketą;
23.3.
pateikti Bendrovei teisingus savo asmens duomenis;
23.4.
išeidamas iš VPC, SPA ir sveikatingumo centro Bendrovės darbuotojams (administratoriams) palikti išduotą persirengimo spintelės
raktą ir/ar lustinę apyrankę;
23.5.
atlyginti Bendrovei ir/ar tretiesiems asmenims, jiems ir/ar jų turtui padarytą ţalą.
VI.
BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS
24.
Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti darbo laiką, Paslaugų teikimo taisykles, informaciją apie pasikeitimus paskelbiant Bendrovės
patalpose esančioje skelbimų lentoje ir/ar interneto sveitainėje http://www.trasalis.lt/.

SPA IR SVEIKATINGUMO CENTRO ELGESIO TAISYKLĖS
Prieš pradėdami naudotis paslaugomis pasikonsultuokite su gydytoju

VII.

BENDROSIOS NUOSTATOS
25.
Likus vienai valandai iki VPC, SPA ir Sveikatingumo centro
darbo pabaigos, Nariai neįleidţiami.
26.
Pasibaigus VPC, SPA ir Sveikatingumo centro darbo laikui,
Nariai turi išeiti iš patalpų.
27.
Neblaivūs, apsvaigę nuo psichotropinių medţiagų asmenys į VPC,
SPA ir sveikatingumo centrą neįleidţiami.
28.
VPC , SPA ir sveikatingumo centre grieţtai draudţiama rūkyti,
vartoti alkoholį. Tai galima daryti tik tam skirtose vietose.
29.
Neleidţiama valgyti ar gerti treniruočių vietose (išskyrus vandenį,
laikomą nedūţtančiame inde).
30.
Nariams draudţiama uţeiti į darbuotojams skirtas patalpas.
31.
Pastebėjęs kokius nors gedimus, Narys apie juos praneša Bendrovės
darbuotojams.
32.
Kiekvienas Narys, eidamas sportuoti, turi turėti rankšluostį, sportinę
avalinę.
33.
Su šlepetėms treniruoklių ir aerobikos salėje sportuoti draudţiama, jas
privaloma dėvėti pirčių zonoje, bei dušuose.
34.
Narys dalyvauja visose treniruotėse ir naudojasi įranga savo atsakomybe.
35.
Narys prisiima visą atsakomybę dėl sveikatos sutrikimų, nelaimingų
atsitikimų Bendrovės patalpose ar teritorijoje.
36.
Bendrovė neatsako uţ persirengimo patalpose, treniruočių vietose ar
pirčių zonoje paliktus asmeninius Nario daiktus. Daiktai iš persirengimo spintelių
turi būti paimti iki Bendrovės darbo laiko pabaigos.
37.
Kilus konfliktinei situacijai, Bendrovės darbuotojai turi teisę iškviesti
policiją ar apsaugos tarnybą.
TRENIRUOKLIŲ SALĖS TAISYKLĖS
38.
Treniruočių vietose privaloma dėvėti tvarkingus sporto drabuţius,
avėti švarią sportinę avalynę. Draudţiama sportuoti basomis, avėti futbolo batelius.
Nerekomenduojama avėti batelius plokščiais ir plonais padais, šlepetes.
39.
Draudţiama valgyti ar gerti treniruočių vietose (išskyrus vandenį,
laikomą nedūţtančiame inde).
40.
Atliekant
pratimus
treniruoklių
salėje
ant
suolelio
rekomenduojama pasitiesti rankšluostį.
41.
Treniruoklių salėje, keliant didelius svorius, būtina pasikviesti į
pagalbą antrą asmenį (trenerį, kolegą). Atlikus pratimus privaloma sutvarkyti
treniruotės vietą (naudotus ir laisvus svarmenis padėti į vietą).
42.
Jaunesniems nei 14 metų vaikams sportuoti treniruoklių salėje
draudţiama. Vaikai nuo 14 iki 16 metų treniruoklių salėje gali sportuoti tik su tėvais
pagal specialiai jiems sudarytą individualią treniruočių programą. Tėvai atsako uţ savo
vaikų saugumą treniruočių metu. Vaikai nuo 16 iki 18 metų gali ateiti be tėvų, tačiau
tėvai prisiima atsakomybę uţ savo vaikus sutartyje pasirašydami, kad vaikai yra
susipaţinę su taisyklėmis ir laikysis sutarties sąlygų.
GRUPINIŲ UŽSIĖMIMŲ SALIŲ TAISYKLĖS
43. Aerobikos salėje gali sportuoti asmenys nuo 14 metų.
44. Pavėlavęs į treniruotę Narys į salę neįleidţiamas.
45. Vykstant aerobikos treniruotei draudţiama naudotis mobiliuoju telefonu.
46. Nerekomenduojama kramtyti kramtomosios gumos.
47. Į salę galima eiti tik su švaria sportine avalyne.
48. Naudotą inventorių po treniruotės privaloma padėti į vietą.

TAISYKLĖS, KAIP ELGTIS PIRČIŲ KOMPLEKSE IR DRABUŽINĖJE
49. Draudţiama bėgioti, išdykauti ir stumdytis visose patalpose.
50. Baseino patalpoje, pirčių komplekse privalu avėti šlepetes neslystančiais padais.
51. Einant į pirtis ar iš pirčių būtina nusiprausti po dušu.
52. Kaitinantis suomiškoje pirtyje būtina pasitiesti savo rankšluostį.
53. Jeigu Narys elgiasi nedrausmingai, agresyviai Bendrovės darbuotojai turi teisę
išlydėti Narį iš patalpų.
54. Pirčių komplekse būtina dėvėti maudimosi kostiumėlį, glaudes.

Nario sutartį sudarė:
Kliento vardas ir pavardė:
Su pirmiau išdėstytomis sutarties sąlygomis susipažinau ir sutinku jų laikytis. Taip pat sutinku laikytis saugaus elgesio bei sportavimo taisyklių
reikalavimų treniruočių vietose.
Pasirašant nario sutartį patvirtinu, kad esu susipažinęs, - (-usi), su bendromis vandens pramogų centro taisyklėmis ir treniruoklių bei aerobikos
salės taisyklėmis patvirtintomis direktoriaus įsakymu.
Parašas
SPA ir sveikatingumo centro darbuotojas:
Parašas

