PATVIRTINTA
Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos
Direktorės Linos Viršilienės
2017 m. birželio 30 d. Nr. V – 61
KAUNO JURGIO DOBKEVIČIAUS PROGIMNAZIJOS STADIONO NAUDOJIMOSI
TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos stadioną (toliau – stadionas), adresu V. Čepinskio
g. 7, Kaunas, eksploatuoja ir už jo eksploataciją atsako Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija,
vadovaudamasis žemiau išdėstytomis Taisyklėmis.
2. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos stadionas skirtas kūno kultūros pamokoms vesti,
progimnazijos bendruomenės sporto ir kitiems renginiams organizuoti, kitiems stadiono lankytojams,
žiūrovams, savarankiškai ar organizuotai grupėmis sportuojantiems asmenims.
Stadione esantys objektai: pagrindinė futbolo aikštė, lengvosios atletikos bėgimo takai su
sektoriais, tinklinio ir krepšinio aikštelės, dirbtinės dangos futbolo aikštelė.
3. Visi aukščiau išvardinti subjektai privalo griežtai laikytis nurodytomis taisyklėmis
II. BENDRA STADIONO EKSPLOATAVIMO TVARKA, ELGESIO STADIONE TAISYKLĖS
4. Kauno miesto gyventojai savarankiškai ar organizuotai grupėmis sportuojantys asmenys gali
naudotis tik šiais stadiono sporto įrenginiais: stadiono bėgimo takais, dirbtinės dangos futbolo aikštele,
tinklinio ir krepšinio aikštelėmis. Stadione sportuoti galima tik su sportine avalyne;
5. Laisvu nuo progimnazijos ugdymo proceso ir bendruomenės renginių laiku Stadionu gali
naudotis grupėmis ar savarankiškai sportuojantys asmenys:
5.1 organizuotos grupės treniruočių ar varžybų laiką suderina su gimnazija;
5.2 pirmenybė sportuoti laisvu nuo progimnazijos ugdymo proceso metu stadione teikiama
Kauno miesto savivaldybės vaikų sporto įstaigoms.
6. Stadione draudžiama:
6.1 šiukšlinti, triukšmauti, rūkyti ne tam skirtoje vietoje, vartoti alkoholinius gėrimus, kitaip
svaigintis, įsivesti ir laikyti Stadiono teritorijoje gyvūnus ar kitaip teršti stadioną;
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6.2 gadinti Stadiono dangą, vartus, lipti ar kitaip gadinti tvorą bei kitą inventorių;
6.3 naudotis Stadionu bet kokiems tikslams gegužės - rugsėjo mėnesiais nuo 22.00 val. iki 6.00
val., spalio – balandžio mėnesiais – nuo 20.00 val. iki 6.00 val.;
6.4 pašaliniams sportuoti ugdymo proceso metu;
6.5 važinėti bet kokiomis transporto priemonėmis.
7.

Už nepilnamečių asmenų elgesį stadione ir naudojimosi stadionu taisyklių laikymąsi atsako

nepilnamečių tėvai ar kiti teisėti jų atstovai.
8.

Lankytojas, patekęs į Stadioną, prisiima bet kokią riziką, galinčią kilti jam būnant stadione,

įskaitant, bet neapsiribojant, riziką būti fiziškai sužeistam, riziką dėl turimo turto praradimo ir/ar
sugadinimo, riziką dėl bet kokio kito stadione galinčio įvykti incidento. Progimnazija neatsako ir negali
būti laikomas atsakingu už lankytojo stadione patirtą žalą, fizinius sužalojimus ir kitas neigiamas
pasekmes, nebent tokia atsakomybė Progimnazijai kyla pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
9.

Už šių Taisyklių pažeidimus taikomos sankcijos ir reikalaujama padarytų nuostolių

atlyginimo.
10. 8. Kiekvienas asmuo, įeidamas ar kitaip patekdamas į stadioną tuo patvirtina, kad su šiomis
Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.
11. Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš/ar susijęs su šiomis Taisyklėmis, jų
pažeidimu, yra sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Stadionas yra stebimas vaizdo kameromis.
13. Dėl naudojimosi stadione esančiais objektais laiko(-kų) suderinimo ar papildomos
informacijos kreiptis į Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnaziją adresu V. Čepinskio g. 7, Kaunas, ar
telefonu (8 37) 391 421, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.
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