
PRAŠYMAS DĖL STOJIMO Į ASOCIACIJĄ „KOVOTOJAI.LT“ 

                                                                                                         20__  ____________________ 

 

Vardas, pavardė, asmens kodas ___________________________________________________________ 

Sveikatos būklė (patirtos traumos, įgimtos arba lėtinės ligos, patirtos arba šiuo metu turimos ligos dėl kurių fizinis krūvis yra 
ribojamas arba draudžiamas) __________________________________________ 

Darbovietė/mokymosi įstaiga ____________________________________________________________ 

Gyvenamasis adresas ___________________________________________________________________ 

Telefonas, el. paštas ____________________________________________________________________ 

Duomenys apie tėvus (namų adresas, telefonas, darbovietė, el. paštas) ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Aš,  ______________________________________________ , prašau priimti mane į Asociacijos "Kovotojai.lt" narius. Su 
klubo narystės, saugaus sportavimo, etiketo taisyklėmis (surašytomis žemiau) treniruočių metu, asociacijos įstatais esu 
susipažinęs (-usi). Pasižadu nepažeisti klubo reikalavimų, įsipareigoju laikytis asociacijos įstatų, bei tinkamai vykdyti nario 
pareigas. 

Asociacijos "Kovotojai.lt" sporto klubas Fighters Gym bei jo treneriai neatsako už sportininko galimas patirtas 
traumas, sveikatos negalavimus bei sužeidimus varžybose, sportiniuose renginiuose, prieš treniruotę, treniruotės metu 
ar po jos, kurios gali įvykti ne dėl trenerio kompetencijos, šiam tinkamai atlikus savo pareigas. Šią atsakomybę 
prisiima pats sportininkas arba nepilnamečio sportininko tėvai/globėjai. 

Nepilnamečių tėvams arba globėjams 

Aš,  ______________________________________________ , neprieštarauju, kad mano sūnus, duktė, globotinis 
(nereikalingus išbraukti) lankytu klubo užsiėmimus.  Su klubo reikalavimais, saugaus sportavimo ir etiketo taisyklėmis 
(surašytomis žemiau) esu susipažinęs (-usi). Suprantu minėtų reikalavimų esmę ir išaiškinau juos savo sūnui, dukrai, 
globotiniui (nereikalingus išbraukti). Pareiškiu, kad sūnus, duktė, globotinis (nereikalingus išbraukti) neturi jokių gydytojų 
nustatytų ar man žinomų sveikatos sutrikimų, dėl kurių jam (jai) yra apribotas fizinis aktyvumas. Tokiems sutrikimams 
atsiradus arba juos nustačius, pasižadu nedelsiant apriboti sūnaus, dukters, globotinio (nereikalingus išbraukti) dalyvavimą 
treniruotėse. 

Asociacijos "Kovotojai.lt" sporto klubas Fighters Gym bei jo treneriai neatsako už sportininko galimas patirtas 
traumas, sveikatos negalavimus bei sužeidimus varžybose, sportiniuose renginiuose, prieš treniruotę, treniruotės metu 
ar po jos, kurios gali įvykti ne dėl trenerio kompetencijos, šiam tinkamai atlikus savo pareigas. Šią atsakomybę 
prisiima pats sportininkas arba nepilnamečio sportininko tėvai/globėjai. 

Sporto klubo Fighters gym narystės taisyklės 
 
Asociacijos „Kovotojai.lt“ klubo nariu gali tapti kiekvienas, pripažįstantis klubo įstatus bei reikalavimus. 
Kiekvienas stojantysis į klubą privalo pateikti galiojančią gydytojo pažymą, kad yra sveikas ir gali sportuoti bei dalyvauti 
varžybose (kikboksas, boksas, K-1, muaythai). Sportininkas (arba tėvai/globėjai) pats atsako už sveikatos pažymos galiojimą 
bei nuolatinį tikrinimąsi gydymo įstaigose. 
Klubo nariai moka nustatyto dydžio mėnesinį nario mokestį. 
Klubo nariai gali bet kada išstoti iš klubo, tuo atveju sumokėti nario mokesčiai negrąžinami. 
Klubo narys nesilaikęs įstatų ar reikalavimų, klubo vadovybės sprendimu gali būti pašalintas iš klubo. 
 
Saugaus sportavimo ir etiketo taisyklės 
 
Treniruotėse sportininkai atlieka tik trenerio nurodytas užduotis ir pratimus. 



Privaloma rūpintis savo ir klubo draugų saugumu, sveikata ir tarpusavio gerais santykiais. 
Draudžiama: treniruotės metu dėvėti laikrodžius, žiedus, apyrankes ir kitus papuošalus. Išdykauti, triukšmauti, šiukšlinti. 
Treniruotės metu sunegalavęs ar susižeidęs sportininkas nedelsdamas apie tai praneša treneriui. 
Nesinešti į treniruotes vertingų daiktų arba patiems pasirūpinti jų apsauga. Už dingusius vertingus daiktus klubas ir treneriai 
neatsako. 
 
Nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencija 
 
Asociacijos "Kovotojai.lt" sporto klubas Fighters Gym netoleruoja nusikalstamos veiklos, piktnaudžiavimą žalingais įpročiais 
ir neetiško elgesio visuomenėje bei atsiriboja nuo tokį elgesį praktikuojančių žmonių. Šiuose srityse prasižengę klubo nariai 
bus įspėjami arba iš karto šalinami iš klubo narių (sprendimą priima klubo taryba). 
 
ŠALIŲ PARAŠAI 
    
Asociacija „Kovotojai.lt“                                              Narys:                                                                                .      
Įmonės kodas 303554374                                                         (Parašas)                      (Vardas, Pavardė)                     
Šeškinės g. 22a, Vilnius  
 
Bankas: AB Swedbank 
A/S LT46 7300 0101 4208 9193 
 
Tel nr: +370 633 33370 
El. Paštas: info@fightersgym.lt 
 
 

□ Sutinku gauti informaciją ir pasiūlymus mano nurodytu ei. pašto adresu. 
□ Sutinku ir neprieštarauju, kad užsiėmimų metu vaikas būtų fotografuojamas ir (ar) filmuojamas ir, kad medžiaga 

būtų viešinama kovos menų klubo „Fighters gym“ vardu, teikiant informaciją apie vykdomus užsiėmimus bei kitais 
teisėtais tikslais. 


