PATVIRTINTA
2018 m. birželio 8 d.
VšĮ ,,Nacionalinis žiedas“
direktoriaus įsakymu
Nr. 2018054

TRENIRUOČIŲ SUTARTIS
Nr. ____________________
(numeris)

2018 m. _________________________
Nemuno g. 20, Gaižėnėlių k., Kauno r.
VšĮ „Nacionalinis žiedas“ (toliau – Įstaiga), atstovaujama___________________________________________ir
(pareigos, vardas, pavardė)
sportininkas, vairuotojas
(vardas pavardė, asmens kodas)
(dėl sąskaitos išrašymo būtina užpildyti) __________________________________________________________
(įmonės pavadinimas, kodas, adresas, telefonas)
_____________________________________________________(toliau – Naudotojas) sudarėme šį Susitarimą:
(transporto priemonės markė, valstybinis numeris arba startinis numeris)
1. Susitarimo objektas
1.1. Šiuo Susitarimu Įstaiga įsipareigoja suteikti teisę naudotis trasa, stovėjimo aikštelėmis ir patalpomis, esančiomis
Nemuno g. 20, Gaižėnėlių k., Kauno r. bei inventoriumi 2.1. punkte nustatytu laiku, o Naudotojas įsipareigoja už
leidimą naudotis trasa, stovėjimo aikštelėmis, patalpomis bei inventoriumi sumokėti šiuo Susitarimu nustatytą
mokestį.
2. Šalių įsipareigojimai
2.1. Įstaiga įsipareigoja:
2.1.1. Suteikti žiedinę, kroso, ralio-kroso, treko, kartodromo, drift trasą.
(reikiamą trasą pabraukti)
2018 m. _______________ mėn. ______ d. nuo _____________ iki _____________val.
2.1.2. Sudaryti galimybes naudotis stovėjimo aikštelėmis, inventoriumi ir patalpomis persirengimui.
2.1.3. Šalys patvirtina, kad šis Susitarimas yra kartu ir trasos, stovėjimo aikštelių ir patalpų priėmimo-perdavimo
aktas. Įstaiga patvirtina, jog perdavė, o Naudotojas priėmė trasą, stovėjimo aikšteles, patalpas ir inventorių. Trasos,
stovėjimo aikštelių, patalpų ir inventoriaus būklė perdavimo metu – gera, išskyrus šioje sutartyje nurodytus trasos,
stovėjimo aikštelių, patalpų ir inventoriaus trūkumus.
2.2. Naudotojas įsipareigoja:
2.2.1. Už naudojimąsi trasa, stovėjimo aikštelėmis, patalpomis bei inventoriumi sumokėti
____________________________________________________________________________________________
(pinigų priėmimo kvito numeris, data)

2.2.2. Važiuoti žiedine trasa prieš laikrodžio rodyklę; važiuoti prisisegus saugos diržus ir užsidėjus šalmą, laikytis
kitų saugumo reikalavimų, kurie nurodyti VšĮ „Nacionalinis žiedas“ vidaus elgesio taisyklėse, kurios iškabintos
trasoje.
2.2.3. Keleivis turi būti su šalmu ir prisisegęs saugos diržus.
2.2.4. Keleivius vežti draudžiama, jei transporto priemonėje nėra įrengtų apsauginių lankų.
2.2.5. Važiuoti tik techniškai tvarkingomis transporto priemonėmis.
2.2.6. Žiedinėje trasoje draudžiama važiuoti su dygliuotomis padangomis.
2.2.7. Nebūti apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.
2.2.8. Trasos atkarpoje „startas-finišas“ transporto priemonei stovint vietoje ar lėtai judant neprasukinėti
transporto priemonės ratų. Pažeidus šį punktą Įstaiga turi teisę nedelsiant nutraukti sutartį bei reikalauti
sumokėti 300 Eur baudą ir atlyginti patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia bauda.
2.2.9. Draudžiama Trasoje palikti padangas ir/ar transporto priemonės dalis, tepalus. Pažeidus šį punktą
Įstaiga turi teisę reikalauti sumokėti 50 Eur baudą už kiekvieną paliktą padangą, 50 Eur baudą už kiekvieną
paliktą transporto priemonės dalį ir 50 Eur baudą už paliktus tepalus ir atlyginti patirtus nuostolius, kiek jų
nepadengia bauda.
2.2.10. Laikytis VšĮ „Nacionalinis žiedas“ vidaus elgesio taisyklių, kurios yra iškabintos trasoje esančiame stende
bei patalpose.
2.2.11. Perduodant trasą, stovėjimo aikšteles ir patalpas pasirašyti trasos, stovėjimo aikštelių, patalpų perdavimopriėmimo aktą. Tuo atveju, jei naudotojas atsisako pasirašyti šio Susitarimo 2.2.8, 2.2.9 punktuose nurodytus aktus,
Įstaiga vienašališkai surašo trasos, stovėjimo aikštelių, patalpų bei inventoriaus perdavimo-priėmimo aktus bei juos

išsiunčia Naudotojo el. paštu ir/ar adresu. Šiuo atveju Naudotojas įsipareigoja atlyginti Įstaigos patirtus nuostolius
vadovaujantis šio Susitarimo nuostatomis.
2.2.12. Priimant ir perduodant inventorių pasirašyti inventoriaus priėmimo-perdavimo aktus.
2.3.
Naudotojas, pasirašydamas šį Susitarimą patvirtina, kad susipažino su trasos rezervacijos/registracijos ir
sutarčių sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis 2017-03-21 VšĮ „Nacionalinis žiedas“ direktoriaus įsakymu Nr. ĮS2017029.
_________________________
(naudotojo parašas)
3. Atsakomybė
3.1.
Naudotojas privalo atlyginti Įstaigos patirtus nuostolius inventoriaus, trasos, stovėjimo aikštelių, patalpų
sugadinimo, ar neprižiūrėjimo atvejais pagal priėmimo-perdavimo aktus ir/ar pagal jų pagrindu išrašytas sąskaitas
tokiu būdu:
3.1.1. jei priėmimo-perdavimo akte nustatoma, kad inventorius ar apsauginiai atitvarai dingę arba sugadinti arba
sugadinta trasa (įskaitant, bet neapsiribojant pažeista trasos danga), Naudotojas privalo atlyginti Įstaigos patirtus
nuostolius pagal pateiktą sąskaitą per 1 (vieną) darbo dieną nuo sąskaitos išrašymo dienos, išskyrus jei Naudotojas
įrodo, kad nuostoliai atsirado ne dėl jo kaltės;
3.1.2. jei priėmimo-perdavimo akte nustatoma, kad trasa neišvalyta (įskaitant, bet neapsiribojant nesurinktomis
šiukšlėmis, išpiltais tepalais) Naudotojas trasą sutvarko savo lėšomis ir išrašo sąskaitą Naudotojui, kurią Naudotojas
privalo apmokėti per 1 (vieną) darbo dieną nuo sąskaitos išrašymo dienos.
3.2.
Naudotojas, pasirašydamas šį Susitarimą supranta ir pareiškia, kad jis naudodamasis trasa valdo padidinto
pavojingumo šaltinį ir yra susipažinęs su teisės aktuose nustatytomis civilinės, administracinės ar baudžiamosios
atsakomybių reglamentavimo nuostatomis bei VšĮ „Nacionalinis žiedas“ vidaus elgesio taisyklėmis ir iš jų kylančiais
padariniais (civilinę ir baudžiamąją atsakomybę treniruočių metu prisiima Naudotojas).
_________________________
(naudotojo parašas)
3.3.
Jeigu, naudojantis trasa dėl Naudotojo veiksmų kyla avarija ar kitoks įvykis, ko pasekoje atsiranda žala,
Naudotojas pareiškia, kad tokiu atveju pretenzijų Įstaigai neturės.
3.4.
Pasirašydamas šį Susitarimą Naudotojas patvirtina, kad prieš naudojantis trasa, stovėjimo aikštelėmis,
patalpomis ir inventoriumi juos apžiūrėjo bei nenustatė jokių trasos, stovėjimo aikštelių, patalpų ir inventoriaus
trūkumų (įskaitant, bet neapsiribojant sugadintais apsauginiais atitvarais, trasos danga, išpiltais tepalais,
nesurinktomis šiukšlėmis, sugadintu inventoriumi ir kt.), išskyrus šioje sutartyje nurodytus trasos, stovėjimo
aikštelių, patalpų ir inventoriaus trūkumus.
3.5.
Pasirašydamas šį Susitarimą Naudotojas patvirtina, kad prieš naudojantis inventoriumi susipažino su Įstaigos
teikiamų paslaugų ir išnuomojamo inventoriaus kainoraščiu, kuris yra iškabintas trasoje esančiame stende bei
patalpose.
3.6.
Paslaugos gavėjas patvirtina suprantantis ir žinantis, kad Trasa yra suprojektuota ir pastatyta 1961 m. ir nuo
to laiko Trasa nebuvo iš esmės atnaujinta ar rekonstruota, t.y. Trasa buvo pastatyta lėtesnėms ir mažiau galingoms
transporto priemonėms nei gaminamos šiuo metu, ir kad, priimdamas paslaugas, transporto priemonę naudoja kaip
didesnio pavojaus šaltinį, todėl Paslaugos gavėjas, važiuodamas Trasa, prisiima visišką riziką ir pilnai atsako už
važiavimo Trasa metu kilusį savo ar kitų asmenų sveikatos sutrikdymą ar gyvybės netekimą, ir, jeigu važiavimo
Trasa metu buvo padaryta turtinė ar neturtinė žala kitiems asmenims, įsipareigoja ją atlyginti.
Susitarimo priedai:
1.

Trasos, stovėjimo aikštelių ir patalpų perdavimo-priėmimo aktas.

4.
VšĮ „Nacionalinis žiedas“
Nemuno g. 20, Gaižėnėlių k., Kauno r.
Įmonės kodas 304295469
Tel. +37061092349
El. paštas: info@nemunoziedas.lt

Šalių adresai
Naudotojas
___________________________________________
(vardas, pavardė, asmens kodas)

___________________________________________
(adresas, telefonas)

Vadybininkas/Projektų vadovas

_________________________________

________________________________________________
(mobilus telefonas)
________________________________________________
(elektroninio pašto adresas)

(vardas, pavardė, parašas)

__________________________________________

(parašas)

Priedas prie 2018 m. ____________ susitarimo Nr. ________

TRASOS, STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ, PATALPŲ
PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS
2018 m. _____________
Kauno rajonas
VšĮ
„Nacionalinis
žiedas“,
atstovaujama
_________________________
ir
_______________________________________ (toliau –Naudotojas), sudarėme šį trasų, stovėjimo aikštelių, patalpų
perdavimo – priėmimo aktą.
VšĮ „Nacionalinis žiedas“ priima, o naudotojas perduoda:

Eil.
Nr.
1.

Pavadinimas

Pastabos
Po naudojimosi

Žiedinė, kroso, ralio-kroso,
treko,
kartodromo
trasa
(reikiamą trasą pabraukti)

3.

Stovėjimo aikštelės

5.

Patalpos

Naudotojas įsipareigoja atlyginti VšĮ „Nacionalinis žiedas“ visus patirtus nuostolius trasos, stovėjimo aikštelių,
patalpų sugadinimo ir/ar sunaikinimo atvejais pagal šį trasos, stovėjimo aikštelių, patalpų perdavimo - priėmimo aktą
ir/arba pagal VšĮ „Nacionalinis žiedas“ išrašytas sąskaitas Naudotojui.
VšĮ „Nacionalinis žiedas” atstovas

______________________________
(vardas, pavardė, parašas)

Naudotojas

______________________________
(vardas, pavardė, parašas)

