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BURIAVIMO MOKYKLOS TAISYKLĖS 

 

Su šiomis taisyklėmis susipažįstama elektroniniu būdu – t.y. Jums darant atžymą apie susipažinimą su Taisyklėmis ir 

susijusiais dokumentais šioje internetinėje svetainėje registracijos metu. Prašome atidžiai perskaityti visas Taisyklių 

sąlygas, nepamiršdami, kad joje yra ir svarbūs terminai, pranešimams ir kita informacija, bei reikalavimai.  

 

1. Mokymo pradžioje dėstoma teorinė dalis ir saugumo instruktavimas. Turite būti dėmesingi viso 

instruktavimo metu. Instruktoriaus nurodymų vykdymas yra privalomas. 

2. Mokyklos dalyvis įsipareigoja dėti visas pastangas, kad išvengti pavojingų situacijų, kurių metu gali 

iškilti pavojus kitų dalyvių sveikatai ar inventoriaus saugumui. 

3. Jeigu turite sveikatos sutrikimų, dėl dalyvavimo buriavimo mokykloje pasitarkite su gydytoju. Bet kuriuo 

atveju, apie savo sveikatos problemas privalote informuoti instruktorių ir įvertinti savo jėgas.  

4. Prieš mokymus ir jų metu griežtai draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus ar kitas svaiginančias 

medžiagas. 

5. Už savo daiktus mokymų metu atsako patys mokyklos dalyviai. 

6. Atminkite, kad esate atsakingas už mokyklos įrangą. Jos negalima palikti vandenyje. Baigus plaukti, 

įrangą reikia išnešti į krantą. Jei vienam sudėtinga tai padaryti, paprašykite instruktoriaus.  

7. Mokyklos dalyvis prisiima atsakomybę dėl padarytos žalos kitų mokyklos dalyvių sveikatai, turtui ir 

mokyklos inventoriui. 

8. Nepilnamečiai (iki 18 metų) mokyklos dalyviai gali mokytis buriuoti tik su savo tėvais ar globėjais. Už 

vaikų saugumą atsako tėvai ar globėjai.  

9. Jei nesate geras plaukikas, rekomenduojame dėtis saugos liemenę.  

10. Įvertinkite plaukimo sąlygas karštą vasaros dieną – vartokite atitinkamai skysčių ir saugokite savo odą 

nuo tiesioginių saulės spindulių.  

11. Su šiomis taisyklėmis mokinys pareiškia, kad neprieštarauja, kad užsiėmimų metu padarytos nuotraukos 

bei filmuota medžiaga yra „Aktyvus stovyklavimas“ nuosavybė ir gali būti naudojama išimtinai 

„Aktyvaus stovyklavimo“ veiklos reklamos tikslams be atskiro Vaiko atstovo sutikimo. Nuotraukomis bei 

filmuota medžiaga nėra dalinamasi su trečiosiomis šalimis. 

 

Su taisyklėmis susipažinau, taisykles supratau ir įsipareigoju laikytis jų nurodymų, būti atidus/i ir 

dėmesingas/a, rūpintis savo ir kitų dalyvių saugumu, laikytis bendrųjų saugaus elgesio taisyklių. 
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