
                           SPORTINIO UGDYMO SUTARTIS Nr.                                                                  

,Vilnius 

Viešoji įstaiga Futbolo klubas „Vilnius“, juridinio asmens kodas 304984471, kurios buveinės 
adresas yra Ukmergės g. 308, LT-12110 Vilnius (toliau – Mokykla), įregistruota Lietuvos 
Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Andriaus Martinaičio, veikiančio 
pagal įstaigos įstatus, iš vienos pusės ir                                                                                       , 
gimęs (-usi)                               , 
gyvenantis (-i) adresu                                  , 
(toliau – Sportininkas),  
atstovaujamas (toliau – Atstovas) motinos/ tėvo/ globėjo 
                                                                                      , gimusios (-io)                        ,  
gyvenančio (-ios) adresu              , 
el. pašto adresas                                                          , telefono numeris                               , 
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai - Šalimi atsižvelgiant į tai, kad: 
1) Mokykla yra nevalstybinė futbolo mokykla, vykdanti neformalųjį vaikų švietimą pagal sporto – 

futbolo – mokymo programą; 
2) Mokyklos tikslas yra užtikrinti kokybišką neformalų vaikų ugdymą organizuojant ir vykdant 

futbolo treniruotes, visapusiškai ugdyti vaikus ir jaunuosius sportininkus, lavinti jų talentą bei 
asmenybę ir plėtoti bei populiarinti futbolo sportą; 

3) Sportininkas ir jo Atstovai, veikdami išimtinai Sportininko interesais, pripažįsta, jog nuoseklus, 
kryptingas ir nuolatinis Sportininko sportinis ugdymas yra būtina visaverčio jauno asmens 
vystymosi sąlyga, 

sudarė šią sportinio ugdymo sutartį (toliau - Sutartis): 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 
1.1. Šia sutartimi Mokykla įsipareigoja suteikti Sportininkui mokymą pagal Mokyklos steigėjo 
patvirtintą programą, įskaitant vėlesnius jos pakeitimus ir papildymus, o Sportininkas įsipareigoja 
mokytis pagal nurodytą programą laikydamasis Mokyklos nustatytų taisyklių ir tvarkos bei mokėti 
šioje Sutartyje nustatyto dydžio mokestį. 
1.2. Pagal šios Sutarties sąlygas, Sportininkas taip pat įsipareigoja rengtis sporto varžyboms ir 
dalyvauti jose atstovaudamas Mokyklą, o Mokykla įsipareigoja užtikrinti sąlygas pasirengti ir 
dalyvauti varžybose bei vykdyti kitus Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus. Pagal šią Sutartį 
Sportininkas įgyja sportininko – ne profesionalo statusą. 
1.3. Šalys, vykdydamos šią Sutartį, vadovaujasi LFF (Lietuvos futbolo federacija), UEFA (Europos 
futbolo asociacijų sąjunga) ir FIFA (Tarptautinė futbolo asociacijų federacija) įstatais ir nuostatais, 
įskaitant žaidimo taisykles. 
 
1.4. Šia Sutartimi yra nustatomi Mokyklos ir Atstovo bei Sportininko tarpusavio teisiniai santykiai 
dėl šioje Sutartyje nustatyto neformaliojo švietimo teikimo bei kitų Šalių prisiimtų įsipareigojimų 
vykdymo šios Sutarties galiojimo laikotarpiu.  

 

1.5. Šia Sutartimi Mokykla įsipareigoja teikti Sportininkui neformaliojo sportinio ugdymo, futbolo 
treniruočių vedimo paslaugas šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir apimtimi, o Atstovas – 
sumokėti Mokyklai šioje Sutartyje nustatytą kainą už šios Sutarties pagrindu teikiamas paslaugas. 

 



1.6. Šios Sutarties pagrindu Mokykla įsipareigoja Atstovui ir Sportininkui teikti toliau nurodomas 
paslaugas:  
1.6.1. vesti Sportininkui individualiai ir/ar bendrai su kitais Mokyklos auklėtiniais futbolo treniruotes, 

jose ugdant Sportininko sportinius įgūdžius futbolo sporte;  
1.6.2.  tuo atveju, kai Mokyklos auklėtinių komandos dalyvauja varžybose, sudaryti sąlygas 

Sportininkui patekti į tokių komandų sudėtis ir dalyvauti tokių Mokyklos auklėtinių komandų 
rungtynėse;  

1.6.3.  stebėti ir analizuoti Sportininko sportinio ugdymo ir vystymosi procesą;  
1.6.4.  konsultuoti Sportininką ir Atstovą Sportininko sportinio ugdymo klausimais.  
1.7. Šioje Sutartyje nurodytos paslaugos yra teikiamos Mokyklos mokslų metų laikotarpiu, kuris 

prasideda einamųjų metų rugpjūčio 01 d. ir tęsiasi iki birželio 30 d. Laikotarpiu tarp Mokyklos 
mokslų metų Mokykla gali papildomai rengti Mokyklos auklėtiniams futbolo treniruočių 
stovyklas.  

1.8. pasirašydami šią sutartį Atstovas pareiškia, kad Sportininkas yra sveikas ir gali dalyvauti 
Mokyklos vykdomose veiklose. 

1.9. Šalys, vykdydamos šią Sutartį, vadovaujasi LFF (Lietuvos futbolo federacija), UEFA (Europos 
futbolo asociacijų sąjunga) ir FIFA (Tarptautinė futbolo asociacijų federacija) įstatais ir nuostatais, 
įskaitant žaidimo taisykles. 
 

2. SPORTININKO ĮSIPAREIGOJIMAI 
2.1.  Atstovas Sportininko vardu ir jo interesais įsipareigoja: 

2.1.1. leisti Sportininkui mokytis ir vykdyti sportinę veiklą Mokykloje bei sudaryti jam sąlygas 
dalyvauti treniruotėse, varžybose ir kitose Mokyklos veiklose; 

2.1.2. laiku mokėti Mokyklai Sutarties 5.1 straipsnyje nustatytus mokesčius už Sportininko 
sportinį parengimą ir ugdymą; 

2.1.3. Mokyklos nustatyta tvarka papildomai apmokėti Sportininko kelionių ir jo pragyvenimo 
išlaidas tose išvykose į varžybas, kurias organizuoja Mokykla ar trečios šalys. Sportininkas 
turi teisę atsisakyti vykti į tokias keliones; 

2.1.4. Sportininko sportinė veikla ir ugdymas Mokykloje pagal šią Sutartį yra pradedamas tik po 
to, kai Mokyklai yra pateikiami Sportininko sveikatos patikrinimo duomenys, nustatytos 
medicininės pažymos forma, kurie patvirtina, kad Sportininkas gali užsiimti aktyvia 
sportine veikla.  

2.1.5. laikytis šios Sutarties nuostatų, Tėvų elgesio taisyklių bei etikos kodekso 
(https://fkvilnius.lt/etikos-kodeksas/) bei kitų Mokyklos vidaus darbo tvarką 
reglamentuojančių dokumentų reikalavimų, savo elgesiu nekelti grėsmės kitų Mokyklos 
bendruomenės narių (trenerių, kitų sportininkų, jų tėvų) bei jos svečių saugumui, Mokyklos 
ir trečiųjų asmenų turtui; 

2.1.6. užtikrinti, kad sportininkas saugotų savo asmeninius daiktus (Mokykla neatsako už daiktus, 
paliktus rūbinėje ir ar treniruočių vykdymo ar varžybų vietose); 

2.1.7. Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais ir tvarka atlyginti Mokyklai žalą, kurią 
ji patyrė dėl Sportininko kaltų veiksmų; 

2.1.8. užtikrinti Sportininko saugų atvykimą ir išvykimą iš mokyklos. 
2.1.9. sutikti, kad treneris gali turėti fizinį kontaktą su Sportininku, siekdamas užtikrinti saugumą, 

mokydamas jį technikos ar taktikos bei gali suteikti pirmąją pagalbą Sportininko sveikatos 
sutrikimo atveju. 

2.2.  Sportininkas įsipareigoja: 
2.2.1. sąžiningai naudoti visą savo energiją ir sportinius gebėjimus Mokyklos naudai, siekdamas 

Mokyklos nustatytų komandinių bei individualių tikslų; 



2.2.2. dalyvauti Mokyklos sportinėje veikloje: treniruotėse, rengiamose bendra ir specialia 
tvarka, treniruočių stovyklose, visose oficialiose ir neoficialiose (draugiškose) rungtynėse 
Mokyklos komandų sudėtyse, visuose kituose Mokyklos sportininkams skirtuose 
renginiuose, kurių tikslas – pasiruošti rungtynėms ar varžyboms; 

2.2.3. laikytis Mokyklos trenerių nurodymų bei dėti visas pastangas tobulinant savo sportinį 
meistriškumą; 

2.2.4. laikytis drausmės treniruočių ir kitų užsiėmimų metu, vykdyti visus Mokyklos trenerių 
nurodymus dėl treniruočių proceso ir kitų aplinkybių, susijusių su šios Sutarties tinkamu 
vykdymu ir tinkamu Mokyklos atstovavimu, išskyrus tuos, kurie yra akivaizdžiai neteisėti 
bei žemina Sportininko garbę ar orumą; 

2.2.5. susilaikyti nuo bet kokių veikų, kuriomis gali būti sukelta žala Sportininko ar kitų asmenų 
sveikatai ar gyvybei; 

2.2.6. nedalyvauti oficialiose varžybose kitų futbolo klubų ar specializuotų futbolo mokyklų bei 
akademijų komandų sudėtyse be raštiško Mokyklos sutikimo. 

2.3. Atsakomybę už Sutarties 2.2. punkto nesilaikymą reglamentuoja Sutartis, Lietuvos Respublikos 
įstatymai, teisės kiti aktai LFF, UEFA, FIFA reglamentai ir varžybų nuostatai. 

2.4. Sportininkas ir jo atstovai neprieštarauja, jog jam gali būti pateikiami Mokyklos ar Mokyklos 
partnerių pasiūlymai ar reklaminė informacija, tačiau turi teisę tokių pasiūlymų bet kada 
atsisakyti atskiru raštišku pranešimu Mokyklos atstovams el. paštu. 

 
3. MOKYKLOS ĮSIPAREIGOJIMAI 

3.1.  Sutarties galiojimo laikotarpiu Mokykla: 
3.1.1. ugdymo procesą organizuoja vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, įstaigos 

nuostatais, aktyvumo, labilumo (lankstumo), savanoriškumo, sąmoningumo principais;    
3.1.2. užtikrina kvalifikuotą personalą tinkamai varžybų ir treniruočių veiklai; 
3.1.3. suteikia tinkamas ir saugias žaidimo bei treniruočių vietas, o taip pat kitokią infrastruktūrą; 
3.1.4. pagal turimas priemones ir išteklius stebi Sportininko sveikatos būklę. Mokykla turi teisę 

laikinai neleisti Sportininkui sportuoti treniruotėse, jeigu ji turi pagrindo manyti, kad tai 
gali sukelti pavojų Sportininko sveikatai ar kitiems Sportininkams; 

3.1.5. užtikrina nešališką Sportininkui mokymosi pasiekimų vertinimą ir atstovams pageidaujant 
teikia informaciją apie ugdymosi rezultatus, elgesį, sąlygas; 

3.1.6. esant būtinybei suteikia sportininkui medicinos pagalbą; 
3.1.7. tenkina Sportininko saviugdos, saviraiškos poreikius, plėtoja įvairius savišvietos interesus, 

formuoja dorovės ir sveikos gyvensenos pagrindus, lavina gebėjimą jais vadovautis, moko 
darbštumo, atsakomybės, pilietiškumo, pasitikėjimo, savarankiškumo, atvirumo, 
iniciatyvumo ir reiklumo sau; 

3.2. Sportininkui už jo sportinę veiklą nėra mokamas atlyginimas. Mokykla turi teisę kolektyviai ar 
individualiai skatinti bei apdovanoti Sportininką prizais bei motyvuoti Sportininką už gerus 
sportinius rezultatus mažindama mokestį ar kitomis teisėtomis priemonėmis; 

3.3. Mokykla įsipareigoja užtikrinti Sportininko asmens duomenų apsaugą vadovaujantis LR 
įstatymų ir teisės aktų numatyta tvarka bei tvarkyti asmens duomenis vadovaudamasi 
Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą 
pateikiama Privatumo politikoje, patalpintoje Mokyklos internetiniame tinklapyje. 

 
4. SVEIKATOS SUTRIKIMAS. SVEIKATOS DRAUDIMAS 

4.1. Sveikatos sutrikimo, susirgimo ar sužalojimo vykdant šią Sutartį atveju Sutarties galiojimo 
laikotarpiu Sportininkas privalo nedelsiant apie tai pranešti Mokyklai, treneriui arba Mokyklos 
paskirtam gydytojui. 



4.2. Mokykla, ar jo įgaliotas asmuo, esant atskiram šalių susitarimui gali apdrausti Sportininką, 
Mokyklos nuožiūra – individualiai arba kartu su kitais Mokyklos sportininkais Sveikatos 
draudimu nuo nelaimingų atsitikimų treniruočių, Mokyklos organizuojamų varžybų metu. 
 

5. MOKESČIAI IR MOKĖJIMO TVARKA 
5.1. Sportininkas įsipareigoja kiekvieną mėnesį mokėti Mokyklai                   EUR mokestį už 

sportinį ugdymą. Sportininkui tikslinę dotaciją (neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) krepšelį), 
mėnesinis mokestis už sportinį ugdymą yra mažinamas dotacijos suma. 

5.2. Mokesčiai, nurodyti 5.1 punkte, mokami į Mokyklos banko sąskaitą Nr. LT 
134010051004681770 banke „Luminor“. Mokėjimo dokumente privalo būti nurodyti 
Sportininko vardas, pavardė bei laikotarpis, įvardijant mėnesį, už kurį yra mokama. 

5.3. Mėnesinis mokestis, nurodytas 5.1 punkte, mokamas už praeitą mėnesį pagal pateiktą 
Mokyklos sąskaitą, kiekvieno senkančio mėnesio pirmą pusę. Atstovas turi teisę už teikiamas 
paslaugas mokėti į priekį. 

5.4. Valstybinių švenčių dienomis neįvykę užsiėmimai nekompensuojami. 
5.5. Visi papildomi susitarimai tarp Šalių yra nurodomi sutarties prieduose. 
5.6. Sportininkui vienašališkai nutraukus sutartį ne dėl Mokyklos kaltės, jo jau įmokėtos mėnesio 

įmokos už ugdymą jam nėra grąžinamos. 
 

 
6. MOKESČIŲ KEITIMO TVARKA 

 
6.1. Mėnesinis mokestis gali būti mažinamas 10 EUR, kai Mokykla šioje Sutartyje nustatyto 

pobūdžio paslaugas teikia dviem ar daugiau Atstovo vaikų. 
6.2. Mėnesinis mokestis gali būti mažinamas, jei sportininkas užsiėmimus praleido dėl pateisinamų 

priežasčių: ilgiau kaip tris savaites (daugiau kaip 21 kalendorinę dieną) trunkančios ligos ar kitų 
svarbių pateisinamų priežasčių, pateikus rašytinį Atstovų ar paties pilnamečio sportininko 
prašymą. Mokestis kitą mėnesį mažinamas 50 %. 

6.3. Jei Sportininkas turi socialiai remtino statusą ir Mokyklai pateikia tai pagrindžiančius 
dokumentus (prašymą ir pažymą (pažymos kopiją) iš Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyriaus, kad 
asmuo turi teisę gauti ar gauną socialinę paramą ir (arba) pašalpą), mokestis už ugdymą yra 
mažinamas.  

6.4. Mėnesinis mokestis gali būti mažinamas jei sportinė veikla Mokykloje nevyksta dėl Mokykloje 
susidariusių svarbių priežasčių (trenerio ligos, avarijų, karantino ar epidemijų atvejais ir pan.). 

6.5. Mokykla, išimtinai savo nuožiūra, gali sumažinti Sportininko mokėtinus bet kurį ar visus 5.1 
punkte nurodytus mokesčius arba pilnai atleisti nuo mokesčių mokėjimo Sportininkams už 
individualius sportinius pasiekimus, Mokyklos garsinimą ar kitus nuopelnus.  

 
7. SUTARTIES GALIOJIMAS 

 
7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo                                               ir galioja iki 1.7. punkte nustatytos datos. 
7.2. Šalys susitaria, kad sutartis gali būti automatiškai pratęsiama sekančiam Mokyklos mokslo 

metų laikotarpiui, jei nei viena iš šalių nepareiškė nesutikimo. 
7.3. Sutartis su Sportininku, kuriam Sutarties pasirašymo dieną nėra suėję 14 (keturiolika) metų, už 

jį pasirašo Atstovas, kuriam yra 14-18 metų - Sportininkas ir jo Atstovas kartu, kuriam jau yra 
18 metų - Tik Sportininkas. 

7.4. Bet koks Sutarties pakeitimas, papildymas privalo būti rašytinis.  
7.5. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą: 

7.5.1. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu; 



7.5.2. Sportininkas turi teisę vienašališkai prieš terminą nutraukti šią Sutartį, kai Mokykla 
nevykdo esminių savo įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje. Tokiu atveju Sportininkas 
raštiškai kreipiasi į Mokyklą reikalaudamas per 10 (dešimt) dienų pašalinti Sutarties 
vykdymo trūkumus. Tik tuo atveju, kai Mokykla nepašalina Sutarties vykdymo trūkumų, 
Sportininkas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai apie tai raštiškai informuodamas 
Mokyklą prieš 10 (dešimt) dienų; 

7.5.3. Mokykla turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai apie tai raštiškai informuodamas 
Sportininką prieš 10 (dešimt) dienų, jeigu Sportininkas neatsiskaito su Mokykla, arba 
padaro esminį šios Sutarties pažeidimą, arba sistemiškai pažeidinėja Sutartį (3 pažeidimas 
per 3 mėnesius). 

7.6. Sportininkas Sutarties galiojimo metu gali pereiti rungtyniauti į kitą Lietuvos ar užsienio 
futbolo mokymo organizaciją kaip mėgėjas, ar profesionalas ir sudaryti su tokiu klubu sporto 
veiklos sutartį tik tuo atveju, kai yra gautas Mokyklos rašytinis sutikimas. 

7.7. Šalis, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei kitais teisės aktais (įskaitant 
ir LFF bei FIFA nuostatus ir taisykles), gali pareikalauti atlyginti atsiradusius nuostolius, kai 
kita Šalis nutraukia šią Sutartį vienašališkai ne joje nustatytais pagrindais ar tvarka. 
 

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
8.1. Ši Sutartis sudaryta pagal ir jai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 
8.2. Bet kokie ginčai ar nesutarimai sprendžiami geranoriškai ir siekiant kompromiso. Jeigu 

nepavyksta ginčo išspręsti taikiai, ginčas sprendžiamas teisės aktų nustatyta tvarka. 
8.3. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, iš kurių vienas lieka 

Mokyklai, kitas – Sportininkui ir (ar) jo tėvams/ globėjams.  
8.4. Ši Sutartis šalių perskaityta, suprasta dėl turinio, pasekmių ir, kaip atitinkanti jų valią, priimta 

ir pasirašyta. 
 

9. PRIEDAI 
9.1. Sportininko tėvų ar globėjų elgesio taisyklės ir etikos kodeksas, 1 lapas; 
9.2. Sutikimas dėl Sportininko atvaizdo (pa)naudojimo VšĮ futbolo klubas "Vilnius" veiklos 

viešinimo tikslais, 1 lapas. 
 

10. ŠALIŲ PARAŠAI 
 

Klubo vardu:                                                           Sportininko vardu: 

Direktorius Andrius Martinaitis                                  

 

 Sportininkas: 

  

  



PRIEDAS NR.1 PRIE SPORTINIO UGDYMO SUTARTIES 

Nr.          

, Vilnius  

 
SPORTININKO TĖVŲ AR GLOBĖJŲ ELGESIO TAISYKLĖS IR ETIKOS 

KODEKSAS 
 
✔ Tiesiog leiskite savo vaikui žaisti ir mėgautis žaidimu taip, kaip nori Jūsų vaikas ir komandos 
treneris, bet ne Jūs. 
✔ Visada prisiminkite, jog vaikas žaisdamas futbolą aikštėje negali vienu metu vykdyti kelių 
nurodymų: trenerio, Jūsų ir savo paties sprendimų, nes tie nurodymai gali būti labai skirtingi. 
✔ Pasitikėkite komandos treneriu ir leiskite jam dirbti savo darbą, o Jūs tiesiog mėgaukitės vaiko 
žaidimu.  
✔ Skatinkite ir palaikykite vaiką labiau abstrakčiai, o kritikuokite labiau skatinančiai ir 
pozityviai. Nešaukite kritikuodamas.  
✔ Niekada neišjuokite, nežeminkite dėl padarytos klaidos ar pralaimėjimo tiek savo, tiek varžovų 
komandos vaikų.  
✔ Pagirkite vaiką už pastangas, net jei jam nepavyko pasiekti norimo rezultato. 
✔ Atminkite, jog Jūsų elgesį teisėjo ar varžovų atžvilgiu kopijuos ir Jūsų vaikas. Būkite jam 
deramas pavyzdys. 
✔ Susipažinkite su futbolo žaidimo vertybėmis ir nuolat stenkitės perteikti jas savo vaikui, 
skatinkite jį laikytis žaidimo taisyklių ir „Fair Play“ principų. 
✔ Nevartokite alkoholinių gėrimų, narkotinių medžiagų ir nerūkykite futbolo aplinkoje – toks 
pavyzdys vaikui yra netoleruotinas.  
✔ Rodykite deramą pagarbą futbolo aplinkoje dirbantiems savanoriams ar pagalbiniams 
darbuotojams nepriklausomai nuo Jūsų pasitenkinimo jų darbo kokybe – dažnai jie dirba be jokio 
atlygio ir Jūsų vaiko labui, tam aukodami savo laisvalaikį.  
✔ Jei komandos treneris nepageidauja tėvų treniruotėse, gerbkite šį norą. 
✔ Nepamirškite, jog žaidimo metu draudžiama jas stebintiems asmenims įeiti į aikštės erdvę, 
nebent Jūsų pagalbos paprašytų treneris ar teisėjas.  
✔ Aptardami savo vaiko rezultatus su komandos treneriu visada įvertinkite, ar jūsų pokalbį girdi 
Jūsų ir kiti vaikai. 
✔ Niekada nesureikšminkite savo vaiko komandos rezultato ir nelaikykite jo svarbesniu už 
galimybę vaikui smagiai praleisti laiką žaidžiant futbolą, mokytis ir tobulėti. 

Susipažinau ir savo parašu patvirtinu, jog laikysiuosi šių tvarkų ir rekomendacijų: 

Klubo vardu:                                                           Sportininko vardu: 

Direktorius Andrius Martinaitis                                  
 

 Sportininkas: 

 



PRIEDAS NR. 2 PRIE SPORTINIO UGDYMO SUTARTIES 

Nr.                                     

, Vilnius  

 
SUTIKIMAS 

DĖL SPORTININKO ATVAIZDO (PA)NAUDOJIMO VŠĮ FUTBOLO KLUBAS 
„VILNIUS“ (TOLIAU – KLUBAS) VEIKLOS VIEŠINIMO TIKSLAIS 

     

 _______________ (įrašyti tinkamus žodžius: „Sutinku“ / „Nesutinku“), kad sportinio ugdymosi 
Klube laikotarpiu ir 3 (trejus) metus po ugdymosi laikotarpio pabaigos, Klubo sportinėje veikloje 
Klubo teritorijoje ir (ar) už jo ribų organizuojamuose renginiuose, taip pat Klubo rėmėjų, paramos 
teikėjų ar reklamos užsakovų reklaminiuose ar pramoginio pobūdžio renginiuose, Klubo veiklos 
viešinimo tikslais grupinės ir (ar) individualios nuotraukos ir (ar) filmuota vaizdinė medžiaga, kur 
yra matomas mano dukters/ sūnaus/ globotinio __________________________________              
vaizdas, gali būti panaudojama Klubo reikmėms, atspindinčioms ugdymo procesą ir (ar) Klubo 
bendruomenės gyvenimą, kaip Klubo ir (ar) su juo susijusių renginių ar informacijos pristatymas: 
nuotrauka ar filmuota medžiaga, padaryta Klubo organizuojamo renginio metu (ar renginio, kuriame 
dalyvauja Klubas, metu), kuriame matomas mano vaiko atvaizdas, gali būti panaudota Klubo 
stenduose, Klubo veiklos reklaminėse ar proginėse skrajutėse, lankstinukuose, plakatuose, Klubo 
internetinėje svetainėje, Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin ar TikTok paskyrose, taip pat ir 
esant šalia nurodytiems trečiųjų šalių logotipams. 

Asmuo, pasirašęs šį sutikimą, turi teisę jį vėliau atšaukti.  
 
Pasirašydamas šią sutikimo formą suprantu, kad atvaizdo naudojimas bus neatlygintinis. 

 

Klubo vardu:                                                           Sportininko vardu: 

Direktorius Andrius Martinaitis                                  

 

 Sportininkas: 
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