
Klubo nario taisyklės, teisės ir pareigos

KLUBO NARIŲ PRIĖMIMAS, IŠSTOJIMAS:

• Gimnas�kos klubo „GK Fortūna“ nariu gali bū� kiekvienas LR pilie�s savanoriškai dalyvaujan�s klubo 
veikloje, pripažįstan�s klubo įstatus, vidaus tvarką, mokan�s nario mokes�.

• Norintys tap� klubo nariu: Užpildo nario anketą. Už nepilnamečių prašymus pasirašo tėvai arba jų globėjai. 
Susipažįsta su klubo vidaus taisyklėmis, privatumo poli�ka. Pasi�krina sveikatą. Pirminiam sveikatos būklės įver�n-
imui užtenka pažymos iš šeimos gydytojo su išvada: sveikas/sportuo� gali. Profesionaliai sportuojantys privalo 
pasi�krint sveikatą pas sporto medicinos centro gydytoją arba bendrosios prak�kos gydytoją.

• Klubo nariams rekomenduojame apsidraus� sveikatą nuo nelaimingų atsi�kimų bei traumų treniruočių 
metu, nes klubas, treneris už pa�rtas traumas treniruočių metu neatsako.

• Klubo nariai moka nustatyto dydžio mėnesinį nario mokes� už treniruotes iki einamojo mėnesio 10d.

• Klubo nario mokes�s yra mažinamas jei praleista ne mažiau kaip 4 treniruotės iš eilės (50proc.), 8 
treniruotės iš eilės (100proc.). 

• Klubo nariai, nesilaikantys vidaus, saugumo treniruočių metu taisyklių, klubo įstatų, nelankantys 
treniruočių, nesumokėję nario mokesčio, pažeidę Lietuvos Respublikos įstatymus, moralės principų yra šalinami iš 
klubo narių.

• Klubo nario priėmimas, išstojimas, perėjimas į kitą klubą sprendžiamas su treniruojančiu treneriu.

• Išstojant iš klubo arba pereinant į kitą klubą, klubo narys turi pilnai atsiskaity� su savo klubu (spor�nis 
inventorius, nario mokes�s ir kt.). Išstojimo, perėjimo, pašalinimo iš klubo narių atvejais nario mokesčio įnašai ar 
kitaip klubui perduotos lėšos negrąžinamos.

• Gimnas�kos klubo „GK Fortūna“ nariai turi teisę dalyvau� klubo veikloje, teik� pasiūlymus klubo veiklai, 
naudo�s klubo patalpomis, inventoriumi.

KLUBO NARYS PRIVALO:

• Laiky�s saugumo treniruočių metu taisyklių, rūpin�s savo ir klubo draugų saugumu, sveikata.

• Vykdy� savo įsipareigojimus klubui.

• Laiku pasi�krin� sveikatą.

• Užsiėmimų metu dėvė� švarią aptemptą aprangą.

• Treniruotėje atlik� �k trenerio nurodytas užduo�s, pra�mus.

• Tauso� klubo inventorių.

SAUGUMO TRENIRUOČIŲ METU TAISYKLĖS:

• Užsiėmimai vyksta pagal amžiaus grupes, patvir�ntą tvarkaraš�, vadovaujant atsakingam treneriui.


