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NAUDOJIMOSI KAUNO PETRAŠIŪNŲ PROGIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNU 

TAISYKLĖS IŠORĖS NAUDOTOJAMS 

 

 

I SKYRIUS 

BENROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Naudojimosi Kauno Petrašiūnų progimnazijos sporto aikštynu taisyklės išorės naudotojams 

(toliau – taisyklės) nustato naudojimosi Kauno Petrašiūnų progimnazijos (toliau - progimnazija) sporto 

aikštynu tvarką išorės naudotojams (toliau – naudotojai). 

2. Progimnazijos sporto aikštyną sudaro: futbolo aikštė, bėgimo takai, šuoliaduobė, krepšinio 

aikštelė, universali lauko teniso - tinklinio aikštelė, treniruoklių aikštelė ir tvora. 

3. Progimnazijos sporto aikštynu naudojamasi visus metus pagal progimnazijos direktoriaus 

patvirtintą tvarkaraštį, kuris patalpinamas progimnazijos interneto svetainėje 

www.petrasiunai.kaunas.lm.lt ir matomoje vietoje prie progimnazijos sporto aikštyno. 

4. Norint nuolat naudotis progimnazijos sporto aikštynu reikia kreiptis į progimnazijos 

direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams telefonu (8 37) 45 82 61 darbo dienomis nuo 800 iki 1400 val. 

arba el. paštu: r.butkus@petrasiunai.kaunas.lm.lt ir suderinti sportavimo laiką.  

  

II SKYRIUS 

NAUDOJIMOSI PROGIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNU TAISYKLĖS 

 

5. Progimnazijos sporto aikštynas ne konkurso būdu kauniečių sporto sveikatinimo veiklai ir  

treniruotėms suteikiami naudotis nemokamai. 

6. Visi užsiėmimai turi baigtis vasaros laiku iki 2200 val., žiemos laiku - iki 2100 valandos. 

7. Prieš sportuojant naudotojai privalo apžiūrėti ir įsitikinti, ar sporto įrenginiai patikimai 

įtvirtinti, neiškomplektuoti, ar nepažeistos aikštelių, bėgimo takų dangos. Pastebėjus juos pažeistus ar 

esant abejonei dėl jų patikimumo būklės, apie tai informuoti progimnazijos administraciją ir 

nesportuoti, kol nebus pašalinti visi pastebėti traumų pavojų keliantys veiksniai.  

8. Naudotojai privalo dėvėti tvarkingą sportinę aprangą ir avėti tik sportinę avalynę, būti 

mandagūs, netrukdyti kitiems sporto aikštyno lankytojams, tausoti sporto aikštyno įrenginius, tvoras, 

sintetines ir kitokias dangas ir pan. 

9. Progimnazijos sporto aikštyne naudotojams draudžiama: 

9.1. būti neblaiviems ar kitaip apsvaigusiems, vartoti alkoholinius gėrimus, psichiką 

veikiančias medžiagas; 
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9.2. rūkyti; 

9.3. šiukšlinti, išeinant palikti savo asmeninius daiktus;  

9.4. į sporto aikštyną įsinešti gaiviuosius gėrimus stiklinėje taroje; 

9.5. sporto aikštelėse ir bėgimo takuose važinėti transporto priemonėmis, dviračiais, riedučiais, 

riedlentėmis ir kitais savaeigiais mechanizmais; 

9.6. dėvėti avalynę su spygliais, tepančią, draskančią, smailiakulnę ir pan., galinčią 

mechaniškai pažeisti sporto aikštelių ir bėgimo takų dangą;  

9.7. naudoti atvirą ugnį, chemines ir kitas medžiagas, galinčias pažeisti sporto aikštelių ir 

bėgimo takų dangą; 

9.8. laipioti per tvoras, aikštelių aptvarus; 

9.9. naudoti pirotechnikos priemones; 

9.10. sportuoti esant netvarkingai, sugadintai ar keliančiai pavojų žmonių saugai ir sveikatai 

sporto aikštyno įrangai; 

9.11. vedžioti gyvūnus. 

10. Visa atsakomybė dėl sveikatos sutrikimų ir nelaimingų atsitikimų, įvykusių užsiėmimų 

metu, tenka patiems naudotojams. 

11. Progimnazija neatsako už naudotojų asmeninių daiktų saugumą. 

12. Kilus konfliktinei situacijai, progimnazijos darbuotojai turi teisę iškviesti policiją. 

13. Naudotojai, sistemingai pažeidinėjantys taisykles, neįleidžiami į sporto aikštyną. 

14. Už taisyklių pažeidimą, sporto aikštynui padarytą žalą naudotojai atsako Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio ir padarinių, taikoma 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta drausminė, materialinė ir baudžiamoji atsakomybė.  

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Visi naudotojai privalo laikytis šių taisyklių reikalavimų. 

16. Ginčai ir nesutarimai kylantys ar susiję su naudojimosi progimnazijos sporto aikštynu yra 

sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

17. Taisykles, jų papildymus ar pakeitimus tvirtina progimnazijos direktorius. 

______________________ 


