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VŠĮ FUTBOLO MOKYKLOS „OLIMPAS“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS   

 

1. Šios taisyklės reglamentuoja Futbolo mokyklos „Olimpas“ (toliau – Mokykla) vidaus 
tvarką. Jų tikslas – daryti įtaką vaikų, sportuojančių Futbolo mokykloje „Olimpas“ (toliau 
-  Vaikai ar Vaikas), bei jų tėvų ar kitų įstatyminių atstovų (toliau – Tėvai) elgesiui, kad 
būtų užtikrinti darnūs santykiai tarp Mokyklos atstovų, įskaitant  Mokyklos vadovą, 
darbuotojus, trenerius ir kt. (toliau – Mokyklos atstovai), ir Vaikų (ar Tėvų), taip pat, kad 
būtų formuojamas teigiamas Mokyklos įvaizdis. 

2. Mokyklos atstovų ir Vaikų (ar Tėvų) santykiai grindžiami tarpusavio supratimo, 
tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais. 

3. Tėvai kiekvienais kalendoriniais metais už suteikiamas paslaugas t.y. futbolo treniruotės 
vyksiančios nuo rugsėjo 1d. iki birželio 30d., sumoka Mokyklai tokius mokesčius. 

1) Vienkartinį metinį mokestį , kuris turi būti sumokėtas iki rugsėjo 15d.; 
2) Pirmojo pusmečio mokestį, kuris turi būti sumokėtas iki rugsėjo 15d.; 
3) Antrojo pusmečio mokestį, kuris turi būti sumokėtas iki vasario 15d.; 

4. Šios sutarties 3 punkte išvardinti mokesčiai, kurių dydžiai nustatomi mokyklos sprendimu, 
turi būti sumokėti pervedant pinigines lėšas į mokyklos nurodytą banko sąskaitą. 

5. Tėvai, atvežę Vaiką į Mokyklos treniruotę, kuri vyksta lauke ar salėje, negali pasilikti 
stebėti treniruotės, išskyrus tuo atveju, jeigu Vaikas yra 4-6 metų amžiaus. Tėvai gali 
atvykti pasiimti Vaiką iš treniruotės likus ne daugiau kaip 10 min. iki treniruotės pabaigos. 

6. Mokyklos atstovai informuoja Tėvus apie numatomas išvykas į varžybas ar turnyrus ne 
vėliau kaip prieš 2 (dvi) savaites. Likus ne mažiau kaip 10 (dešimt) dienų iki išvykos, Tėvai 
turi sumokėti Mokyklai reikalingas pinigų sumas, skirtas išvykai finansuoti. Sumokėti 
pinigai negrąžinami, išskyrus šiuos atvejus: 

1) Vaikas negali vykti dėl ligos, ir Mokyklai pateikiama tai patvirtinanti gydytojo 
pažyma. 

2) Vaikas negali vykti dėl jo artimųjų ar giminaičių laidotuvių. 
7. Vaikai į varžybas ar turnyrus yra vežami visi kartu Mokyklos suorganizuotu transportu bei 

apgyvendinami Mokyklos suorganizuotose tam skirtose vietose. Tėvai negali važiuoti 
kartu su Vaikais Mokyklos transportu arba gyventi kartu su Vaikais. 

8. Tėvai, stebėdami varžybas ar turnyrus bei treniruotes, negali jokiomis priemonėmis 
trukdyti Mokyklos atstovams bei kitaip įtakoti jų darbą, replikuoti Vaikų, Mokyklos 
atstovų ar varžybų teisėjų atžvilgiu, taip pat naudoti bet kokią fizinę ar psichologinę 
prievartą minėtų asmenų atžvilgiu. Jeigu Tėvai pažeidžia minėtą taisyklę, Mokyklos 
atstovai turi teisę reikalauti, kad Tėvai nedelsiant paliktų varžybų, turnyro ar treniruočių 
vietą, ir jiems toks nurodymas yra privalomas. Tėvai taip pat privalo atlyginti visus dėl jų 
kaltės atsiradusius nuostolius. 



9. Tėvams, pažeidusiems šių taisyklių 3 punktą ar 6 punktą, Mokyklos vadovas turi teisę 
nustatyti apribojimus dėl varžybų, turnyrų ar treniruočių stebėjimo, taip pat savo nuožiūra 
skirti iki 200 (dviejų šimtų) eurų dydžio piniginę baudą.  

10. Jeigu Vaikas varžybų ar treniruotės metu neklauso Mokyklos atstovo, trukdo jo darbui, 
mušasi arba naudoja bet kokią kitą fizinę ar psichologinę prievartą prieš kitus Vaikus, 
kitaip nederamai elgiasi arba nereaguoja į Mokyklos atstovo duotas pastabas, Mokyklos 
atstovas turi teisę Vaikui neleisti toliau dalyvauti treniruotėje ar varžybose. Tuo atveju, 
jeigu minėtas elgesys pasikartoja, Vaikui gali būti taikoma drausminė priemonė - neleisti 
visą mėnesį lankyti treniruočių bei dalyvauti varžybose, apie tai Vaiko Tėvus informuojant 
raštu. 

11. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.  

 

Tėvai turi būti supažindinti su šiomis taisyklėmis pasirašytinai.  

 

Su taisyklėmis susipažinau: 

 

Direktorius Artūras Ruževskis 
 

 
 
Vaiko mama 

 
 
 
_________________________________________________________ 
(vardas, pavardė) 

 
 
Vaiko tėtis 
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(vardas, pavardė) 
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