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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 Taisyklės sąlygas, nepamiršdami, kad joje yra ir svarbūs terminai, adresai 

pranešimams ir kita informacija, bei reikalavimai tiek tėvams/globėjams tiek dalyviams. 

„LONGBOERD‘Ų“ BŪRELIO TAISYKLĖS 

1. Riedant longboard‘u būtina dėvėti šalmą (jis turi būti užsegtas), apsaugas – riešines, kelių ir 

alkūnių.  

2. Prieš pradedant riedėti longboard‘u, būtina išklausyti instruktoriaus išvardintas saugumo 

taisykles. Jei kažko nesupratote, būtinai klauskite instruktoriaus.  

3. Visada įvertinkite savo sugebėjimus, nes už savo saugumą atsakote tik Jūs patys. 

4. Prieš atliekant triukus su Longboard‘u įvertinkite savo patirtį bei sugebėjimus.  

5. Saugokitės neatidžių ir skersai Jūsų kelio riedančių ar einančių žmonių.  

6. Būkite mandagūs. Nesielkite taip, kaip nenorėtumėte, kad būtų elgiamasi su Jumis.  

7. Nesustokite blogai matomose vietose.  

8. Ilsėtis ant važiuojamo takelio draudžiama, pasitraukite ant pievutės ar vietos, kuri skirta 

pėstiesiems.  

9. Atvykus į būrelį būtina turėti atmintinėje išvardintus daiktus.  

10. Riedėti Longboard‘u neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių bei toksinių medžiagų 

griežtai draudžiama.  

 

KITOS SĄLYGOS IR SUSITARIMAI  

11. Jei taip nutiktų, kad oro sąlygos sutrukdė tęsti pamokas, už nesuteiktas paslaugas permoka bus 

grąžinta arba su Jūsų sutikimu pamokos bus perkeliamos kitomis dienomis. 

12. „Aktyvaus stovyklavimo“ instruktoriai neatsako už paliktus ar pamestus būrelio metu daiktus 

ir neatlygina dėl to patirtų nuostolių. 

13. Su šiomis taisyklėmis susipažinę, patvirtinate, kad neprieštaraujate, kad užsiėmimų metu 

padarytos nuotraukos bei filmuota medžiaga yra „Aktyvus stovyklavimas“  nuosavybė ir gali 

būti naudojama išimtinai „Aktyvaus stovyklavimo“ veiklos reklamos tikslams be atskiro Jūsų 

sutikimo. 

14.  „Aktyvaus stovyklavimo“ organizatoriai, instruktoriai neatsako už nelaimingus atsitikimus, 

dalyvio kūno sužalojimus, kito asmens sužalojimą būrelio metu.  

15. „Aktyvaus stovyklavimo“ organizatoriai ir instruktoriai neprisiima atsakomybės dėl pamokoje 

atsiradusių ar paūmėjusių sveikatos sutrikimų. 

16. Atsiskaitymas už pamokas: už kiekvieną pravestą pamoką atskirai, prieš jai prasidedant. 

Galimas atsiskaitymas pavedimu arba grynais pagal išrašytą sąskaitą faktūrą. 

 

Taisyklės patvirtintos ir į internetinį puslapį www.aktyvusstovyklavimas.lt  įkeltos: 2019m gegužės 
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