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Vilnius

Mes žemiau pasirašę sudarėme šią sutartį ir patvirtiname ją savo parašais.
Futbolo mokykla yra nevalstybinė organizacija, kuri vykdo neformalųjį vaikų švietimą pagal Futbolo mokyklos programą.
Mokyklos tikslas – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, tampant aktyviais visuomenės nariais.
Nuoseklus, kryptingas ir nuolatinis Mokinio sportinis ugdymas yra būtina jo vystymosi sąlyga.
SUTARTIES DALYKAS
Šia sutartimi futbolo mokykla įsipareigoja suteikti Mokiniui mokymą pagal patvirtintą mokymo programą, aprūpinti
reikalingu tam inventoriumi, mokymosi vieta ir treneriu, o Mokinio atstovas garantuoja, kad Mokinys mokysis pagal šią programą
ir laikysis Futbolo mokyklos nustatytų taisyklių ir tvarkos. Mokinio atstovas įsipareigoja mokėti už tai šioje sutartyje nustatytus
mėnesinius ir kitus tikslinius mokesčius.
2.
FUTBOLO MOKYKLOS TVARKA
2.1. Mokymas Futbolo mokykloje vykdomas mokslo metų laikotarpiu ir dalinai vasaros metu.
2.2. Mokymas vykdomas vadovaujantis mokymo programų, treniruočių planu ir grafiku.
2.3. Mokymo turinį sudaro teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, varžybos, kiti sportiniai renginiai, kuriuose dalyvauja
Mokinys.
2.4. Mokinys privalo dalyvauti treniruotėse, varžybose ar kituose užsiėmimuose bei renginiuose.
2.5. Sutarties galiojimo metu Mokinys neturi teisės rungtyniauti kitoje komandoje be Futbolo mokyklos sutikimo.
2.6. Mokinys privalo laikytis šios Sutarties nuostatų, Futbolo mokyklos tvarkos taisyklių bei kitų vidaus darbo tvarką
reglamentuojančių teisės aktų ir savo elgesiu nekelti grėsmės kitų saugumui, turtui.
2.7. Mokinys privalo vadovautis futbolo federacijos taisyklėmis, kurios reglamentuoja mokinių (sportininkų) ir sporto
organizacijų tarpusavio santykius.
2.8. Treneris turi teisę neleisti Mokiniui sportuoti treniruotėse, jei turi pagrindą manyti, kad Mokinys blogai jaučiasi ir tai
gali sukelti pavojų jo sveikatai.
2.9. Futbolo mokykla įsipareigoja užtikrinti įmanomai saugias treniruočių, varžybų ir kitų sporto renginių sąlygas.
2.10. Futbolo mokykla turi teisę organizuoti varžybas, turnyrus, sporto stovyklas, išvykas ar ekskursijas, kitokius renginius
ir panašiai už papildomus mokesčius prieš tai suderinus su Mokinio atstovu.
2.11. Mokinys apsirūpina sportine apranga ir kitomis asmeninėmis priemonėmis, susijusiomis su Futbolo mokykloje
vykdoma veikla savo sąskaita.
3.
MOKESČIAI IR MOKĖJIMO TVARKA
3.1. Vieno mėnesio mokslo kaina nustatoma kievienų Futbolo mokyklos mokslo metų pradžioje, direktoriaus įsakymu. Šiems
mokslo metams paslaugų mokestis 55 eur./mėn. Mokestis mokamas avansu už einamąjį mėnesį iki jo 10 dienos. Mokesčiai
pervedami į Futbolo mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą nurodytą šios sutarties pabaigoje. Mokėjimo paskirtyje BŪTINA įrašyti:
vaiko vardas, pavardė, gimimo metai, trenerio vardas pas kurį treniruojasi vaikas, laikotarpis už kurį mokama.
3.2. Privaloma sumokėti vienkartinį startinį mokestį lygų 50 Eur., kurį sudaro krepšelio administravimo, trenerių
kvalifikacijos kėlimo, inventoriaus atnaujinimo, treniruočių metodikų rengimo ir atnaujinimo, čempionatams reikalingų aikščių
nuomos ir teisėjavimo, Mokinių testavimo, konkursų ir įvairių renginių organizavimo išlaidos. Šis mokestis negrąžinamas ir gali
būti sumokamas dalimis (tačiau ne ilgiau nei per 2 mėnesius nuo treniruočių lankymo pradžios). Mokestis mokamas į sutarties
pabaigoje nurodytą sąskaitą.
3.3. NVŠ tikslinių valstybės / Europos Sąjungos lėšų suma (krepšelis) vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui: 15
eurų per mėnesį. Nuolaida bus taikoma atsižvelgiant į savivaldybės finansines galimybes ir TIK PO sutarties pasirašymo tarp
VŠĮ „Gerumo lietus“ ir Vilniaus savivaldybės, bei pasirašius papildomą formą minimą punkte nr 3.5. Dotacijos galiojimas nuo
2021 spalio 1d. Iki 2022 gruodžio 31 d. su galimybe pratęsti finansavimą iki gegužės 31 d. ar ilgiau, jei finansavimas pakartotinai
pratęsiamas.
3.4. Tuo atveju, jeigu Vilniaus miesto savivaldybė skiria 15 eurų tikslinę dotaciją, programos kaina paslaugos gavėjui
sumažėja 15 eurų, todėl po dotacijos vieno mėnesio mokestis tampa 40 eurų.
3.5 Norint pretenduoti gauti NVŠ krepšelį PRIVALOMA turėti galiojančią sporto sutartį su fm AUDRA ir atskirai
pasirašyti sutartį Neformaliojo vaikų švietimo tiekimo sutartis 2021-2022m. Užpildyta ir pasirašyta sutartis PRIVALO būti
atsiųsta PDF failu el.paštu: fmaudrasutartys@gmail.com. Nepateikus tinkamai užpildyto sutarties PDF failo galimybė
pretenduoti gauti NVŠ bus atmesta.
3.6. Paaiškėjus, kad Paslaugos gavėjo (mokinio) dalyvavimui Paslaugos teikėjo vykdomoje NVŠ programoje tikslinės
valstybės / Europos Sąjungos lėšos neskirtos dėl to, kad Paslaugos gavėjui (mokiniui) tikslinės valstybės / Europos Sąjungos lėšos
taikomos kito NVŠ teikėjo programos vykdymui, NVŠ programos vykdymo kainos skirtumą Paslaugos gavėjas turi grąžinti
Paslaugos teikėjui.
3.7. Jei nutraukiama sutartis tarp Paslaugos teikėjo ir Paslaugos gavėjo (mokinio), tai Paslaugos teikėjas įsipareigoja
išregistruoti mokinį iš NVŠ programos (mokinių registro).
3.8. Futbolo mokykla pasilieka teisę mažinti, didinti ar visiškai atleisti nuo mokesčių mokėjimo.
3.9. Nevykdant arba netinkamai vykdant finansinius įsipareigojimus Futbolo mokykla pasilieka teisę kreiptis į trečiuosius
asmenis.
3.10. Informaciją internete rasite adresu:www.fmaudra.com
4.
SUTARTIES GALIOJIMAS IR PASIBAIGIMAS
4.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki einamųjų mokslo metų pabaigos ( 2022 m. birželio
mėn. 30 d. ) sugalimybe ją pratęsti.
1.

Sutartis gali būti nutraukiama šiais atvejais:
4.2.1. Šalių susitarimu;
4.2.2. Mokinio atstovo iniciatyva – tokiu atveju PRIVALU pranešti prieš 30 dienų laisva forma el.paštu
fmaudra@gmail.com;
4.2.3. Futbolo mokyklos iniciatyva, esant Mokinio kaltei,
4.2.4. Futbolo mokyklos iniciatyva dėl svarbiųpriežasčių;
4.2.5. Bet kurios šalies iniciatyva, kada kita šalis pažeidžia šios Sutarties nuostatas.
4.3. Sutartis nutraukiama nuo pranešime nurodytos datos. Jei po pranešimo Mokinys ir toliau lanko sporto treniruotes,
privaloma sumokėti nustatytą mokestį per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo.
4.4. Pasibaigus sutarčiai Mokinys privalo grąžinti Futbolo mokyklai tvarkingą sportinę aprangą (tik tuo atveju kai sportinę
aprangą suteikė Futbolo mokykla), inventorių ir kitas mokymo priemones, kurios buvo perduotos Mokiniui mokslo Futbolo
mokykloje metu. Grąžinamas turtas turi būti ne blogesnės būklės, nei buvo jo perdavimo metu, atsižvelgiant į normalų
nusidėvėjimą.
5.
ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
5.1. Jei MOKINYS dėl pateisinamos priežasties (ligos, traumos ar pan. atveju) nelankė daugiau, nei 2 savaites pagal grafiką
nustatytų treniruočių ir pateikia MOKYKLAI patvirtinančius dokumentus (gyd. pažyma) el paštu fmaudra@gmail.com,
mokestis mažinamas ne daugiau nei 50% einamojo mėnesinio mokesčio sumos, nebent Šalys susitartų kitaip
5.2. Jeigu Mokinys be pateisinamos priežasties ar dėl savo kaltės nelanko daugiau kaip pusės užsiėmimų per visą mėnesį,
mėnesinis mokestis nėra sumažinamas. Šiuo pagrindu Futbolo mokykla įgyja teisę nutraukti Sutartį dėl Mokinio kaltės.
5.3 Mokinio atstovui laiku nevykdant šios Sutarties 3.1. papunktyje numatytų piniginių prievolių, Mokykla įgyja teisę
reikalauti 0,4% delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, nuo paslaugų mokesčio sumos.
6.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6.1. Sutartis gali būti pakeista tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.
6.2. Sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
6.3. Mokinio atstovas, pasirašydamas šią sutartį, suteikia leidimą filmuoti/ fotografuoti jo vaiką ir jo atvaizdą naudoti ateityje
reklaminiais ir viešinimo tikslais.
6.4. Mokinio atstovas, pasirašydamas šią sutartį, patvirtina kad mokinys turi gydytojo išduotą pažymą leidžiančia jam
dalyvauti mokymo programoje be jokių apribojimų arba pranešti esamų apribojimų priežastis ir dydį. Pasira6ydami deklaruojate,
kad treniruotes vaikas lankys tik būdamas sveikas.
6.5. Mokinio atstovas turi pranešti mokyklai apie sutarties nutraukimą, kaip numatyta punkte 4.2.2. Negavus pranešimo –
mokestis skaičiuojamas toliau iki pranešimo gavimo.
4.2.

Pagrindinis mokinio treneris

SVAJŪNAS

Mokinys
Mokinio asmens kodas
Mokinio atstovas
Adresas
Telefonas
El.paštas
Mokinio atstovo parašas
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Įm.k. 300573533
Bankas: AB bankas „Swedbankas“
Banko kodas: 73000
A/S LT26 7300 0100 9802 5751
Mob. tel. 861226659
El.p. fmaudra@gmail.com
Direktorius:
Aurimas Tamaliūnas

