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NAUDOJIMOSI BASEINO „OLIMPINĖ PRADŽIA“ TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS 
I. BENDROSIOS BASEINO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

1. Šios taisyklės taikomos visiems BASEINO „OLIMPINĖ PRADŽIA“ (toliau –„baseino“)lankytojams. 
Kiekvienas lankytojas privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų. Lankytojas pats atsako už 
pasekmes, atsiradusias dėl šių taisyklių nežinojimo ar jų nesilaikymo. 
2. Kiekvienas lankytojas prieš įsigydamas bilietą į baseiną turi susipažinti su šiomis taisyklėmis, pasirašyti 
susipažinimo su taisyklėmis žurnale ir besąlygiškai jų laikytis. Vaikus iki 16 metų su taisyklėmis turi 
supažindinti tėvai.Vaikai iki 16 metų ir negalią turintys asmenys į baseiną įleidžiami tik lydimi juos prižiūrinčių 
pilnamečių asmenų. Vaikai nuo 16m iki 18 metų į baseiną patekti be lydinčių pilnamečių asmenų gali tik 
pateikus raštišką tėvų sutikimą – leidimą. 
3. Nepilnamečių lankytojų tėvai (globėjai) patvirtina parašu faktą, kad nepilnamečio lankytojo sveikatos būklė 
leidžia jam naudotis baseino paslaugomis, nepilnametis lankytojas pilnai susipažino su Taisyklėmis, jų laikysis, 
taip pat užtikrina nepilnamečio lankytojo baseinui bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR 
teisės aktų nustatyta tvarka ir atsako už jo elgesį baseine bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą. Pradėti naudotis 
baseino paslaugomis leidžiama, tik baseino lankytojui (toliau Taisyklėse – „lankytojas“) atidžiai susipažinus su 
Taisyklėmis ir tai patvirtinus savo parašu. 
4. Į baseiną lankytojai įleidžiami pateikus galiojančio abonemento kortelę (kurią reikia įsigyti baseino kasoje), 
arba įsigijus vienkartinį apsilankymo baseine bilietą. Lankytojui, įsigijusiam bilietą ir nusprendusiam  
nesinaudoti baseino paslaugomis, pinigai už bilietą  negrąžinami. Išėjus iš baseino anksčiau, t.y. neišbuvus viso 
laiko limito, pinigai lankytojui negrąžinami. 
5. Lankytojai, norintys įsigyti baseino abonementus, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 
Lankytojui atsisakius susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti apie tai pasirašant ar pateikti asmens dokumentą, 
baseino administracija  turi teisę neleisti lankytojui naudotis baseino paslaugomis. Lankytojai, pamiršę ar dėl 
kitų priežasčių nepateikę abonentinės kortelės, į baseiną neįleidžiami, išskyrus tais atvejais, kai baseino 
duomenų bazėje galima identifikuoti lankytoją ir nustatyti, kad jo abonemento kortelė yra galiojanti. 
6. Baseino administracija pasilieka sau teisę į baseiną neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti bendrą 
tvarką ar kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, higieninei baseino būklei, taip pat jeigu lankytojas nesutinka 
laikytis šių taisyklių, bei jei nepasirašo žurnale, kad su taisyklėmis susipažino. 
7. Baseino lankytojų, darbuotojų ir turto apsaugos tikslu,  baseino patalpose vykdomas vaizdo stebėjimas. 

II. Abonementai, vienkartiniai apsilankymai ir kitos paslaugos: 
Baseine yra naudojami tokie vienkartinių apsilankymų tipai: 
1.Suaugusiojo vienkartinis apsilankymas  – Skirtas vienkartiniam suaugusiojo (nuo 16 m.) apsilankymui 
baseine be trenerio. Apsilankymo trukmė – 1-2 val. (pagal baseino užimtumą, įskaitant persirengimą, dušą). 
2.Vaiko vienkartinis  apsilankymas – Skirtas vienkartiniam tik vaiko (iki 16 m.) apsilankymui baseine be 
trenerio. Į baseiną patenka tik su suaugusiuoju. Apsilankymo trukmė 1-2 val. (pagal baseino užimtumą; 
įskaitant persirengimą, dušą). 
3.ŠEIMA 3 - Vienkartinis apsilankymas baseine, skirtas lankytis 1 suaug + 2 vaikai arba 2 suaug.+1 vaikas iki 
12m.Apsilankymo trukmė 1-2 val. (pagal baseino užimtumą; įskaitant persirengimą, dušą).  Neskirtas 3 suaug. 
4.ŠEIMA 4 -Vienkartinis apsilankymas, skirtas lankytis 2 suaug.+2 vaikai arba 1suaug.+3 vaikai  iki 12 m.  
Apsilankymo trukmė 1-2 val.(pagal baseino užimtumą; įskaitant persirengimą, dušą). Neskirtas 3 arba 4 suaug.. 
Visus vienkartinius apsilankymo bilietus galima įsigyti tik baseino kasoje, apmokėjus grynais pinigais. 
Baseine yra naudojami  tokie abonementų tipai: 
1. 5 kartų abonementas SUAUGĘS – Skirtas  lankytojams, nuo 16 metų. Apsilankymų skaičius - 5, vieno 
apsilankymo trukmė iki 2 valandų (pagal baseino užimtumą; įskaitant persirengimą ir dušą). Abonemento 
galiojimo laikas - 1 mėn. Abonementą gali naudoti 1 žmogus.  
2. 10 kartų abonementas SUAUGĘS – Skirtas  lankytojams, nuo 16 metų. Apsilankymų skaičius - 10, vieno 
apsilankymo trukmė iki 2 valandų (pagal baseino užimtumą; įskaitant persirengimą ir dušą). Abonemento 
galiojimo laikas - 2 mėn. Abonementą gali naudoti 2 žmonės. * (Tokiu atveju užskaitomi 2 apsilankymai) 
3. 20 kartų abonementas SUAUGĘS – Skirtas  lankytojams, nuo 16 metų. Apsilankymų skaičius - 20, vieno 
apsilankymo trukmė iki 2 valandų (pagal baseino užimtumą; įskaitant persirengimą ir dušą). Abonemento 
galiojimo laikas - 3 mėn. Abonementą gali naudoti 2 žmonės. * (Tokiu atveju užskaitomi 2 apsilankymai).šis 
abonementas gali būti vieną kartą stabdomas laikotarpiui nuo 7 d. iki 14 dienų, esant rimtom aplinkybėm (rimta 
liga, komandiruotė ir pan.) ir gavus raštišką kliento prašymą.  
Abonementus įsigyti galima tik apmokant grynais pinigais baseino kasoje. 

Baseino administracija pasilieka sau teisę  laisvai be kliento sutikimo keisti ar sukurti naujas paslaugas 
ir abonementų tipus. 

Įsigyjus vienkartinį apsilankymą baseine arba bet kurį abonemento tipą, baseine galima lankytis tik 
nustatytu tam tikru metu. Tokių galimų apsilankymų grafikas skelbiamas baseino interneto svetainėje, bei 
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pačiame baseine.  Kitu, nei nustatyta grafike, laiku atvykti į baseiną ir plaukioti negalima, nes tuo metu baseine 
vyksta kiti užsiėmimai ir baseino administracija į baseiną jūsų neįleis. Šis grafikas baseino administracijos gali 
būti keičiamas ir informacija apie tai bus patalpinta interneto svetainėje bei baseino skelbimų lentoje. 

Abonementų galiojimas nėra stabdomas ir negali būti pratęstas. Neišnaudojus abonementui 
priskirtų apsilankymų skaičiaus per nustatytą abonemento galiojimo laiką, pinigai nėra grąžinami. 

Valstybinių švenčių dienomis baseinas nedirba. Baseino darbo dienos pabaigoje lankytojai privalo 
išeiti iš baseino iki baseino darbo pabaigos, nustatytos baseino darbo laiko grafike (ši informacija yra skelbiama 
ant įėjimo į baseiną durų), nepaisant to, kad neišbuvo nustatytos maksimalios apsilankymų trukmės (2 val.). 

Baseino tako nuoma ir Viso baseino nuoma – šiomis paslaugomis galima pasinaudoti tik pasirašius 
atskiras rašytines sutartis su baseino administracija ir apmokėjus už šias paslaugas. 

Individualios treniruotės – tai asmeninė vaiko ar suaugusiojo mokymo plaukti treniruotė su treneriu. 
Treniruotės trukmė iki 60 min. Apmokėti šią paslaugą reikia prieš patenkant į baseiną. Šios paslaugos yra 
teikiamos tik pagal išankstinį susitarimą ir laiko suderinimą su baseino administracija ir treneriu. 

Individuali treniruotė 2 vaikai – tai dviejų vaikų mokymo plaukti treniruotė su treneriu. Skirta 
šeimoms, norinčioms du savo vaikus vienu metu leisti į individualias treniruotes.Treniruotės trukmė iki 60 min. 
Apmokėti šią paslaugą reikia prieš patenkant į baseiną. Ši paslauga yra teikiama tik suderinus su administracija. 

Vaikų mokymas plaukti, Suaugusiųjų mokymas plaukti, Sportinis mokymas plaukti – tai grupinės, 
ilgalaikės paslaugos, kurių teikimui pasirašomos atskiros paslaugų teikimo sutartys, kuriose nustatytos šių 
paslaugų teikimo sąlygos. Šioms paslaugoms galioja šių taisyklių I, III, IV ir V dalys. 

III. Bendrosios lankytojų elgesio taisyklės ir atsakomybė už jų nesilaikymą 
1. Drabužiai (paltai, striukės, kepurės, batai maišelyje) paliekami rūbinėje. 
2. Į baseino patalpas ir sporto salę galima eiti tik apsiavus švarią pakaitinę avalynę. 
3. Visi sporto salės ir baseino lankytojai užsiėmimus privalo baigti numatytu laiku, per 15 min. išsimaudyti 
duše, persirengti ir išeiti iš persirengimo kambarių zonos paliekant švarą ir tvarką. 
4. Baseino lankytojai, pajutę sveikatos sutrikimų, kreipiasi į budintį gelbėtoją ar kitą baseino darbuotoją. 
5. Asmenis, kurie apsvaigę nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų, baseino personalas (gelbėtojai-
baseino prižiūrėtojai) turi teisę išprašyti iš baseino teritorijos, nekompensuojant sumokėto įėjimo mokesčio; 
6. į baseiną neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti bendrą tvarką ar kelti pavojų kitų lankytojų 
saugumui, higieninei baseino būklei; 
7. Pažeidus šias vidaus tvarkos taisykles, baseino darbuotojai įspėja apie tai lankytoją, o jam pažeidus 

taisykles antrą kartą, lankytojas gali būti išprašomas iš baseino patalpų ir baseino administracija turi teisę 
ateityje neįleisti šio lankytojo į baseiną. Jeigu pažeidimas susijęs su materialiniais nuostoliais, tai pažeidėjas 
(ar už jį atsakingas asmuo) privalo juos kompensuoti. 

8. Lankytojai atvykdami į baseiną privalo turėti: 
Gumines šlepetes, plaukimo kepurėlę, plaukimo akinius, plaukimo kostiumėlį (glaudes), rankšluostį, 
asmens higienos priemones. 
9. Lankytojai baseine privalo: 

 Kruopščiai nusiprausti dušuose prieš einant į baseiną; 
 Nusiprausus, reikia nusišluostyti duše ir tik tada eiti į rūbinę; 
 Į baseino vonią lipti tik su plaukimo kepuraite; Plaukti dešine plaukimo takelio puse; 
 Griežtai laikytis saunos taisyklių: vaikai iki 14m. pirtyje gali būti tik prižiūrimi suaugusio asmens, 

šlepetes palikti joms skirtoje vietoje, sėdėti ant suolelio pasitiesus rankšluostį, pasinaudojus sauna 
privaloma nusiprausti duše ir tik tada galima lipti į baseiną. Saunoje griežtai draudžiama ant akmenų 
pilti vandenį ir kitus skysčius.  

10. Baseino patalpose (dušuose, pirtyje, rūbinėse) draudžiama: 
 Į dušus neštis prausimosi priemones stikliniuose induose, skutimosi peiliukus asmeninei higienai. 
 Į baseino patalpas griežtai draudžiama neštis bet kokius gėrimus stiklinėje taroje, bei maistą. 
 Griežtai draudžiama baseino lankytojams vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti patalpose arba vartoti 
kitas narkotines, psichotropines medžiagas.  

11. Baseine griežtai draudžiama: 
 Šokinėti nuo baseino kraštų; 
 Plaukioti skersai baseino takelių ir kyboti ant skiriamųjų takų lynų; 
 Bėgioti, triukšmauti, laužyti ar gadinti baseino inventorių, būti neblaiviems. 
 Filmuoti ir fotografuoti be baseino administracijos leidimo. 
 Filmuoti ir fotografuoti dušuose, rūbinėse, tualetuose, pirtyje. 
 Atsinešti ir naudoti savo įrangą ir priemones nesuderinus su baseino administracija (lastai, 

kvėpavimo balionai, nardymo įranga, undinių kostiumai ir kt.) 
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 Lipti į baseino vandenį su rūbais. 
 Atsinešti ir naudoti elektrinius, akumuliatorinius daiktus, žaislus ar kitokias priemones. 

 
12. Fotografuoti ir filmuoti baseine galima tik viešo renginio metu ir baseino administracijai leidus. 
13. Lankytojas privalo atlyginti baseinui materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą 
dėl lankytojo kaltės ar su juo atvykusių nepilnamečių kaltės pagal baseino pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. 
Lankytojas privalo atlyginti baseinui padarytą žalą ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo nuostolių 
įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam lankytojui pateikimo dienos, išskyrus atvejus jeigu 
baseino administracijos sutikimu su lankytoju buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas; 
14. Baseinas neteikia daiktų apsaugos  paslaugų, tik sudaro lankytojams galimybę palikti atsineštus daiktus 
nustatytose vietose. Asmeninius daiktus lankytojai palieka baseino rūbinėje ir persirengimo spintelėse, kurias, 
palikę daiktus, lankytojai privalo užrakinti. Lankytojams rekomenduojama į baseiną nesinešti brangių ir 
vertingų daiktų. Baseinas neatsako už lankytojų paliktus daiktus spintelėse, persirengimo rūbinėse ar kitose 
baseino patalpose.  

Lankytojas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti baseino 
administraciją. Baseinas neatsako už lankytojų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, išskyrus, jeigu tai 
įvyko dėl baseino kaltės.  Lankytojo baseine palikti daiktai saugomi 14 dienų. 
15. Lankytojui, įeinančiam į baseino patalpas, registratūroje išduodamas laikrodis-žetonas (kuris suteikia teisę 
lankytojui įeiti į baseiną, ir pasinaudoti  paslaugomis, už kurias lankytojas susimokėjo) ir persirengimo spintelės 
raktelis. Pametus laikroduką-žetoną, raktelį, numerėlį, abonentinę ar svečio korteles, reikia susimokėti baseino 
vadovybės nustatyto dydžio mokestį. 

IV. Lankytojų sveikata 
1. Asmenys turintys sveikatos sutrikimų (epilepsija, širdies ir kraujagyslių sutrikimai, psichikos ligos, alerginės, 
infekcinės ligos) baseine lankytis negali. Asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis 
užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir / ar kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali 
kelti pavojų paties asmens ar kitų lankytojų sveikatai ir /ar gyvybei, baseine lankytis draudžiama; 

Nerekomenduojama baseino zonoje lankytis asmenims, turintiems silpną sveikatą, besiskundžiantiems 
dažnais širdies, galvos, krūtinės skausmais bei kt.; Dėl naudojimosi pirtimi laiko rekomenduojama 
pasikonsultuoti  su gydytoju. 
2. Baseinas suteikia lankytojams galimybę naudotis jo teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų 
įtakos konkretaus lankytojo sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio. Lankytojas, prieš pradėdamas 
naudotis baseino teikiamomis paslaugomis, privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti baseiną 
bei naudotis jo teikiamomis konkrečiomis paslaugomis. Lankytojai, naudodamiesi baseine esančiomis 
priemonėmis bei paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, 
asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui. Baseino teikiamos paslaugos, atsižvelgiant į konkretaus 
lankytojo sveikatos būklę, gali neigiamai įtakoti lankytojo sveikatą, todėl lankytojas privalo būti atsargus ir 
rūpestingas, nuspręsdamas lankyti baseiną bei pasirinkdamas konkrečias jo teikiamas paslaugas.  
Lankytojas, prieš pasirinkdamas konkrečias baseino paslaugas, visų pirma, turi atsižvelgti į savo sveikatos 
būklę ir šių paslaugų galimą poveikį jam. Lankytojui, prieš pradedant naudotis baseino teikiamomis 
paslaugomis, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su gydytoju. Neigiamos pasekmės, 
susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, tenka lankytojui. Baseino darbuotojams, kilus pagrįstų abejonių 
dėl lankytojo sveikatos būklės, turi teisę paprašyti, kad lankytojas pateiktų gydytojo pažymą apie savo sveikatos 
būklę. Lankytojas pilnai atsako už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis baseino teikiamomis paslaugomis 
bei pateiktų duomenų apie savo sveikatos būklę teisingumą. Visa atsakomybė dėl lankytojo sveikatos 
sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis baseine, tenka lankytojui. Baseinas  
neatlygina lankytojui dėl jo teikiamų paslaugų lankytojo sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek 
neturtinės žalos, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl baseino darbuotojų kaltės. 
3. Kilus įtarimų dėl netinkamos sporto užsiėmimams lankytojo sveikatos būklės, baseino treneriams, plaukimo 
instruktoriams ar administracijai paprašius, lankytojas privalo nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju 
bei pateikti sportuoti leidžiančią sveikatos pažymą. Baseino lankytojai, pajutę sveikatos sutrikimų, kreipiasi į 
budintį gelbėtoją ar kitą baseino darbuotoją. 

V. Baigiamosios nuostatos 
1. Aš, žemiau pasirašęs (-iusi) susipažinau su šiomis Taisyklėmis, sutinku jų laikytis bei prisiimu atsakomybę 
už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo   nesilaikymu sukeltas pasekmes. 
Pasirašydamas sutinku būti fotografuojamas mano tapatybės nustatymui, sutinku, kad mano atvaizdas būtų 
saugomas baseino klientų duomenų bazėje. 
2. Lankytojas, pasirašydamas šias Taisykles, sutinka kad jo telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, 
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pateikti baseino administracijai, būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienų, informacinių, žinučių 
siuntimui), išskyrus jeigu apie savo nesutikimą jis pareiškia baseino administracijai atskirai raštu. 
3. Esant, lankytojo prašymui, šių Taisyklių nuorašas įteikiamas lankytojui baseino registratūroje arba 
išsiunčiamas lankytojo nurodytu elektroninio pašto adresu. 
4. Šiose Taisyklėse išvardintiems vienkartiniams apsilankymams ir abonementų tipams, bei individualioms 
treniruotėms atskira rašytinė sutartis nėra pasirašoma, o vadovaujamasi šiomis taisyklėmis. 

                         Baseino Lankytojas        _____________         _____________________________________ 
                                                                      (parašas)                                 (vardas, pavardė) 


