
Tauragės „Volano“ sporto klubo
 NARIO ANKETA IR TAISYKLĖS

Vardas Pavardė

Gimimo data

Adresas

El.paštas

Telefonas

Parašas    __________________         Data ________________

Klubo nario taisyklės:
1. Klubo nariu gali tapti kiekvienas, pripažįstantis ir vykdantis klubo taisykles, bei reikalavimus.
2. Narys turi teisę dalyvauti klubo veikloje, turnyruose ir treniruotėse. Treniruočių grupę nustato treneris ar atsakingas 

asmuo.
3. Klubo narius priima Klubo valdyba, išbraukia – visuotinis narių susirinkimas
4. Klubo nariai gali bet kada išstoti iš klubo. Tokiu atveju sumokėti nario mokesčiai negrąžinami.
5. Klubo narystė, nesilaikant klubo taisyklių ar reikalavimų, valdybos sprendimu gali būti stabdoma. Artimiausiame 

visuotiniame susirinkime išbraukiama iš narių sąrašo.

Klubo narys privalo:
1. Laikytis klubo reikalavimų, etiketo ir saugaus sportavimo taisyklių;
2. Vykdyti trenerio ar atsakingo asmens nurodymus;
3. Vykdyti savo įsipareigojimus klubui;
4. Aktyviai lankyti užsiėmimus, dalyvauti klubo veikloje ir propaguoti sveiką gyvenseną;
5. Atsakingai ir rūpestingai naudotis klubo teikiamomis paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, 

kad besinaudodamas klubo paslaugomis nepadarytų žalos sau, kitų  klubo narių sveikatai ir turtui;
6. Sportininkas įsipareigoja, kad po kiekvieno užsiėmimo aplinka būtų palikta švari ir tvarkinga;
7. Būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų). 

Klubas turi teisę nesilaikančio šio reikalavimo nario neįleisti į treniruotas ar kitus organizuojamus renginius.
8. Atlyginti klubui materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl nario kaltės ar su juo atvykusių 

nepilnamečių kaltės pagal klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą.
9. Treniruotėse dalyvauti tik su tinkama apranga ir avalyne.

Mokesčiai:
Klubo narys už klubo teikiamas paslaugas (treniruotės, starto mokesčius ir t.t) atsiskaito pagal Klubo valdyboje patvirtintą tvarką. 

Nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencija:
Klubo vadovybė netoleruoja nusikalstamos veiklos, nepilnamečių piktnaudžiavimo žalingais įpročiais ir neetiško elgesio visuomenėje
bei atsiriboja nuo tokį elgesį praktikuojančių žmonių. Klubo vadovybei išsiaiškinus faktus apie klubo narių nusikalstamą veiklą,
neetišką elgesį visuomenėje bus įspėjami arba iškart stabdoma klubo narystė.

Duomenų apsauga
Klubas yra asmens duomenų tvarkytojas. Jūsų asmens duomenis klubas saugos kol naudositės klubo paslaugomis ir 
būsite klubo nariu. 

 Sutinku kad mano nuotrauka/-os ar vaizdo įrašai iš varžybų ar kitų renginių  būtų talpinamos (viešinamos) klubo ir/ar badminton.lt 
interneto svetainėje/-se bei socialiniuose tinkluose (Facebook ir pan.).

 Sutinku kad mano asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo metai,nuotrauka ) būtų pateikiami (perduodami) sporto varžybų 
organizatoriams , jei registruojuosi/-amės dalyvauti varžybose, čempionatuose, stovyklose ir pan. renginiuose bei draudimo 
bendrovei/-ėms, taipogi sveikatos priežiūros, slaugos, sveikatingumo įstaigoms, kai įstatymai ar kiti teisės aktai apibrėžia tokių 
duomenų rinkimo ir teikimo tvarką bei duomenų gavėjus.  Kad pasibaigus varžyboms ar kitiems renginiams ir vykstant 
apdovanojimų, prizų, diplomų ar pan. įteikimo ceremonijoms, ceremonijos metu mano pavardė būtų skelbiama viešai. Jūsų 
nesutikimo atveju negalėsime Jums/ Jūsų atstovaujamajam leisti dalyvauti varžybose, išskyrus renginius, nesusijusius su sportine 
veikla.

 Sutinku kad mano asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninis paštas) būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais bei gauti 
siunčiamą informaciją apie Klubo/Federacijos naujienas, planuojamus renginius ir kitas Klubo paslaugas.
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