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GRIGIŠKIŲ BENDRUOMENĖS NARIŲ NAUDOJIMOSI
VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJOS
SPORTO AIKŠTYNU IR STADIONU TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDRUOSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos sporto aikštynas ir stadionas yra skirti
Gimnazijos bendruomenės (mokinių, mokytojų ir tėvų) ir Grigiškių miesto bendruomenės nariams.
2. Kiekvienas asmuo, įeidamas į sporto aikštyną, patvirtina, kad yra susipažinęs su taisyklėmis
ir įsipareigoja jų laikytis.
3. Aikštyną ir stadioną prižiūri Gimnazijos administracija. Visi aikštyno naudotojai privalo
klausyti administracijos atstovo (direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ar jo įgaliotų prižiūrėti tvarką
aikštyne ir stadione asmenų (budėtojų, sargų ar kitų asmenų) nurodymų dėl aikštyno naudojimo.
4. Gimnazijos sporto aikštynas ir stadionas Grigiškių miesto bendruomenės nariams sporto
sveikatinimo veiklai ir treniruotėms suteikiami naudotis nemokamai.
5. Karantino metu visi sporto aikštyno naudotojai vadovaujasi tuo metu galiojančiais
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo sprendimais, dėl fizinio aktyvumo ir laisvalaikio užsiėmimų lauke.
II SKYRIUS
NAUDOJIMOSI GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNU TAISYKLĖS
6. Visi užsiėmimai vasaros laiku gali vykti nuo 7.00val. iki 2200 val., žiemos laiku – nuo 800 val.
iki 2100 valandos. Jeigu gimnazijoje vyksta kontaktinis ugdymas, tai Grigiškių bendruomenės narių
fizinio aktyvumo užsiėmimai stadione ir sporto aikštyne gali vykti tik nuo 16 val.
7. Naudotojai privalo dėvėti tvarkingą sportinę aprangą ir avėti tik sportinę avalynę, būti
mandagūs, netrukdyti kitiems sporto aikštyno lankytojams, tausoti sporto aikštyno įrenginius, tvoras,
kitą inventorių.
8. Gimnazijos sporto aikštyne ir stadione naudotojams draudžiama:
8.1. būti neblaiviems ar kitaip apsvaigusiems, vartoti alkoholinius gėrimus, psichiką veikiančias
medžiagas;
8.2. rūkyti;
8.3. šiukšlinti, išeinant palikti savo asmeninius daiktus;
8.4. į sporto aikštyną įsinešti gaiviuosius gėrimus stiklinėje taroje;
8.5. sporto aikštyne ir stadione važinėti transporto priemonėmis, dviračiais, riedučiais,
riedlentėmis ir kitais savaeigiais mechanizmais;
8.6. dėvėti avalynę su spygliais, tepančią, draskančią, smailiakulnę ir pan., galinčią mechaniškai
pažeisti sporto aikštyno dangą;
8.7. naudoti atvirą ugnį, chemines ir kitas medžiagas, galinčias pažeisti sporto aikštyno dangą;

8.8. laipioti per tvoras;
8.9. naudoti pirotechnikos priemones;
8.10. vedžioti gyvūnus.
9. Visa atsakomybė dėl sveikatos sutrikimų ir nelaimingų atsitikimų, įvykusių užsiėmimų
metu, tenka patiems naudotojams.
10. Gimnazija neatsako už naudotojų asmeninių daiktų saugumą.
11. Kilus konfliktinei situacijai, Gimnazijos darbuotojai turi teisę iškviesti policiją.
12. Naudotojai, sistemingai pažeidinėjantys taisykles, neįleidžiami į sporto aikštyną.
13. 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
14. Visi naudotojai privalo laikytis šių taisyklių reikalavimų.
15. Ginčai ir nesutarimai kylantys ar susiję su naudojimosi gimnazijos sporto aikštynu yra
sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Taisykles, jų papildymus ar pakeitimus tvirtina gimnazijos direktorius.

