Tėvų sutikimas dėl nepilnamečių Impuls klientų (nuo 14 iki 16 m.) sportavimo su lydinčiu asmeniniu
treneriu
__________________, Vilnius
(data)
Šiame sutikime vartojamos sąvokos:
Impuls

UAB „Impuls LTU“, juridinio asmens kodas 302632507, buveinė adresu
Kareivių g. 14, Vilnius, Lietuva

Nepilnametis klientas

vaikas nuo 14 iki 16 metų, turintis galiojančią narystę, suteikiančią teisę
naudotis Sveikatingumo klubo paslaugomis

Tėvai

Nepilnamečio kliento tėvai ar globėjai arba vienas iš jų

Lydintis asmeninis treneris
(toliau – „Treneris“)

Treneris vykdantis treniravimo veiklą ir turintis galiojančią Impuls narystę,
suteikiančią teisę sportuoti ir vesti asmenines treniruotes Impuls
Sveikatingumo klubuose ir kurio paslaugas asmeniškai įsigijo Tėvai,
veikiantys Nepilnamečio kliento vardu

Narystės sutartis

sutartis, sudaryta tarp Impuls, Tėvų, veikiančių Nepilnamečio kliento vardu

Sveikatingumo klubas

bet kuris Impuls valdomas sveikatingumo klubas Lietuvos Respublikoje

Tėvai ir Nepilnamečiai vaikai patvirtina, jog jiems yra žinoma ir sutinka bei neprieštarauja, kad:













sportuoti Sveikatingumo klubuose Nepilnamečiams klientams galima tik su Treneriu, išskyrus
Naudojimosi Impuls sveikatingumo klubų teikiamomis paslaugomis tvarkoje ir taisyklėse numatytus atvejus;
sportuoti Sveikatingumo klubuose Nepilnamečiui klientui su Treneriu galima tik nuo 14 metų;
sportuoti Sveikatingumo klubuose Nepilnamečiui klientui su Treneriu galima tik turint galiojančią
atitinkamą vaikišką narystę;
Nepilnamečiai klientai su Treneriu gali sportuoti tik Sveikatingumo klubo funkcinėse zonose arba
grupinių užsiėmimų salėse, ir tik tuo metu, kai jose nevyksta jokios grupinės treniruotės;
Nepilnamečiams klientams be Tėvų priežiūros draudžiama lankytis / būti Sveikatingumo klubo
vandens / baseino zonoje išskyrus Naudojimosi Impuls sveikatingumo klubų teikiamomis paslaugomis
tvarkoje ir taisyklėse numatytus atvejus;
Nepilnamečiams klientams draudžiama lankytis / būti Sveikatingumo klubo treniruoklių salėse
(nepriklausomai nuo to, kad Nepilnametį klientą lydi Treneris ir / ar Tėvai);
Nepilnamečiui klientui ir / ar Tėvams pažeidus kurią nors šio sutikimo nuostatą Impuls turi teisę
vienašališkai nutraukti Sutartį ir Nepilnamečio kliento narystę be papildomų įspėjimų, grąžindamas už
narystę sumokėtos įmokos dalį, proporcingą laikotarpiui, likusiam iki narystės galiojimo pabaigos,
atskaičius Sveikatingumo klubo patirtus tiesioginius pagrįstus nuostolius dėl šio sutikimo sąlygų
nesilaikymo;
Treneris nėra Impuls darbuotojas, todėl Impuls neatsako už jo darbo kokybę ar saugumą. Tėvai
įsigydami Trenerio paslaugas prisiima visą riziką susijusią su Nepilnamečio kliento sveikata ar bet kokia žala
jų sveikatai ir gyvybei dėl Trenerio paslaugų teikimo;
Impuls nėra ir negali būti laikomas Asmeninių treniruočių paslaugų teikėjas. Paslaugas Nepilnamečiui
klientui teikia Treneris savo vardu ir savo rizika bei atsakomybe. Impuls tik suteikia teisę Treneriui naudotis
Sveikatingumo klubo patalpomis ir nėra atsakingas už jokius Trenerio veiksmus ir / ar tinkamą Trenerio
paslaugų suteikimą;
ši sutikimo forma laikoma galiojančia visą Nepilnamečio kliento narystės galiojimo laikotarpį.

Susipažinau ir sutinku:
Nepilnamečio kliento vardas, pavardė, parašas:

Tėvų vardas, pavardė, parašas:
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