_______________________________________________________________________
(tėvo/mamos/globėjo Vardas, Pavardė)
_______________________________________________________________________
(gyv. adresas, telefonas, el.paštas)
_______________________________________________________________________
(darbovietė, pareigos)

Sporto klubas „TOSHI“
Prezidentui
Dariui Gudauskui

PRAŠYMAS
…………….….−……..−……..
(data)

Vilnius
Prašau priimti mano sūnų/dukrą ........................................................................................................,
(Vardas, Pavardė)

a/k ......................................................, gyvenantį(-čią) .......................................................................,
(asmens kodas)

(gyvenamosios vietos adresas)

gimusį(-ią) ..............-……..-…….. ir besimokantį(-čią).............................................................................
(gimimo data)

(mokymo įstaigos pavadinimas)

į sporto klubo „TOSHI“ gretas ir treniruotes. Už savo vaiko galimas patirtas traumas, sveikatos
negalavimus ir sužeidimus treniruotės metu, kurios įvyks ne dėl trenerio kompetencijos atsakau
pats/pati. Kitais atvejais, atsako treneris. Taip pat sutinku, kad visa informacija apie mano vaiką
susijusi su sportine veikla (t.y vardas, pavardė, gimimo metai, pasiekimai, nuotraukos ir t.t.), jei tai
yra būtina, bus platinama viešai internetiniuose tinklapiuose, spaudoje ir t.t.
Žinau ir sutinku, kad visais finansiniais ir dokumentaciniais reikalais privalau rūpintis pats/pati.
Įsipareigoju sezono pradžioje pateikti vaiko sveikatos pažymą. Esu informuotas(-a), kad už
treniruotes reikia atsiskaityti iki kiekvieno einamojo mėnesio 10d., kurių mėnesio kaina –30 EUR.
Už nelankytą kiekvieną treniruočių savaitę mano vaikui yra taikoma po 5EUR nuolaida, tačiau
jo/jos nebuvimą turiu pagrįsti oficialiomis pažymomis (pvz.: gydytojo pažyma dėl ligos, darbovietės
raštas dėl suteiktų atostogų ir pan.). Suprantu, kad už nelankytas-nepateisintas treniruotes
nuolaidos nebus taikomos. Nusprendus nelankyti treniruočių privalau raštu informuoti klubo
Prezidentą ir atsiskaityti visus nesumokėtus mokesčius. Sumokėti mokesčiai negrąžinami.
Su visomis klubo taisyklėmis (www.toshi.lt → Apie mokyklą → Narystė) esu susipažinęs(-usi) ir
sutinku.
Užsiprenumeruokite naujienų prenumeratą www.toshi.lt svetainėje ir sužinokite naujienas
pirmieji.
___________________________
(tėvo/mamos/globėjo parašas)

_________________________________________________________________
(tėvo/mamos/globėjo Vardas, Pavardė)
_________________________________________________________________
(gyv. adresas, telefonas, el. paštas)
_________________________________________________________________
(darbovietė, pareigos)

Sporto būrelio vadovui-treneriui
Dariui Gudauskui

PRAŠYMAS
………………….−........−……..
(data)

Vilnius
Prašau priimti mano sūnų/dukrą ........................................................................................................,
(Vardas, Pavardė)

a/k ...................................................., gyvenantį(-čią) .........................................................................,
(asmens kodas)

(gyvenamosios vietos adresas)

gimusį(-ią) ..............-……..-…….. ir besimokantį(-čią)............................................................................
(gimimo data)

(mokymo įstaigos pavadinimas)

į sporto-karate treniruotes. Už savo vaiko galimas patirtas traumas, sveikatos negalavimus ir
sužeidimus treniruotės metu, kurios įvyks ne dėl trenerio kompetencijos atsakau pats/pati. Kitais
atvejais, atsako treneris. Taip pat sutinku, kad visa informacija apie mano vaiką susijusi su sportine
veikla (t.y vardas, pavardė, gimimo metai, pasiekimai, nuotraukos ir t.t.), jei tai yra būtina, bus
platinama viešai internetiniuose tinklapiuose, spaudoje ir t.t.
Žinau ir sutinku, kad visais finansiniais ir dokumentaciniais reikalais privalau rūpintis pats/pati.
Įsipareigoju sezono pradžioje pateikti vaiko sveikatos pažymą. Esu informuotas(-a), kad už
treniruotes reikia atsiskaityti iki kiekvieno einamojo mėnesio 10d., kurių mėnesio kaina –30 EUR.
Už nelankytą kiekvieną treniruočių savaitę mano vaikui yra taikoma po 5EUR nuolaida, tačiau
jo/jos nebuvimą turiu pagrįsti oficialiomis pažymomis (pvz.: gydytojo pažyma dėl ligos, darbovietės
raštas dėl suteiktų atostogų ir pan.). Suprantu, kad už nelankytas-nepateisintas treniruotes
nuolaidos nebus taikomos. Nusprendus nelankyti treniruočių privalau raštu informuoti trenerį ir
atsiskaityti visus nesumokėtus mokesčius. Sumokėti mokesčiai negrąžinami.
Su visomis treniruočių taisyklėmis, savo ir sportininko pareigomis esu susipažinęs(-usi) ir sutinku.
Užsiprenumeruokite naujienų prenumeratą www.toshi.lt svetainėje ir sužinokite naujienas
pirmieji.
___________________________
(tėvo/mamos/globėjo parašas)

