
Taisyklės 

1. Teisę dalyvauti jogos treniruotėse turi tik pilnamečiai asmenys, įsigiję abonementą arbą vienkartinio apsilankymo 

bilietą bei pasirašytinai susipažinę su šiomis Taisyklėmis; 

2. Lankytojai abonementą arbą vienkartinio apsilankymo bilietą gali įsigyti atėję į treniruotę. Atsiskaityti galima tik grynais 

pinigais; 

3. Abonementas galioja du mėnesius nuo įsigijimo dienos. Praėjus šiam terminui abonementas negalioja.  

4. Lankytojai, norintys įsigyti abonementą ar vienkartinio apsilankymo bilietą privalo pateikti savo asmens dokumentą 

su nuotrauka, patvirtinantį Lankytojo asmens tapatybę. 

5. Instruktorius turi teisę, Lankytojui sutikus, jį nufotografuoti ir Lankytojo atvaizdą naudoti Lankytojo identifikavimui. 

6. Abonementas negali būti perleidžiamas (dovanojamas, parduodamas, keičiamas ir pan.) kitiems asmenims. 

7. Lankytojas, atvykęs į jogos treniruotę, privalo pateikti savo abonemento kortelę. 

8. Lankytojas, pamiršęs ar dėl kitų priežasčių nepateikęs abonemento kortelės, į salę neįleidžiamas. 

9. Lankytojams rekomenduojama nevėluoti į treniruotes, nes pavėlavusieji į salę neįleidžiami. 

10. Lankytojams rekomenduojama į treniruotę nesinešti brangių ir vertingų daiktų, o juos atsinešus – laikyti prie savęs.  

11. Rekomenduojama bent dvi valandas iki treniruotės nieko nevalgyti.  

12. Jogos studijos atsakomybė: 

12.1. individualiai nevertiname jogos treniruočių įtakos konkretaus Lankytojo sveikatai, taip pat negarantuojame jų 

teigiamo poveikio. 

12.2. neatlyginame Lankytojui dėl jogos praktikos Lankytojo sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek 

neturtinės žalos. 

12.3. Jogos studija neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą. 

12.4. sumokėti pinigai Lankytojams negrąžinami. 

13. Lankytojų atsakomybė: 

13.1. draudžiama dalyvauti treniruotėje apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų; 

13.2. salėje laikomasi tylos - draudžiama kalbėtis telefonu, plepėti, komentuoti, konsultuoti ar kitaip trukdyti kitiems 

Lankytojams; 

13.3. draudžiama laikyti įjungtą telefono garso signalą ir vibraciją, fotografuoti ir filmuoti; 

13.4. Lankytojas įsipareigoja atsakingai įvertinti savo fizines galimybes ir sveikatos būklę, kad nepadarytų žalos 

sau ir kitiems Lankytojams; 

13.5. Lankytojas savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal instruktoriaus nurodymus, asmenines savybes ir daromą 

įtaką organizmui. 

14. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių jogos treniruotės 

metu, tenka Lankytojui. 

15. Instruktorius turi teisę kilus pagrįstų abejonių dėl Lankytojo sveikatos būklės, neleisti Lankytojui dalyvauti treniruotėje 

arba paprašyti Lankytojo nutraukti treniruotę ir palikti treniruočių patalpas bei pasikonsultuoti su gydytoju ir pateikti 

gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę; 

16. Pakartotinai pažeidusiems šias Taisykles, nutraukiamas abonemento galiojimas.  

17. Pasirašydamas šias Taisykles Lankytojas savo parašu patvirtina, kad: 

17.1. su šiomis Taisyklėmis susipažino ir sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę už sukeltas pasekmes; 

17.2. sutinka būti fotografuojamas tapatybės nustatymui; 

17.3. sutinka, kad jo elektroninio pašto adresas būtų naudojamas informacinių pranešimų siuntimui. 

 
Aš............................................................................................... su šiomis Taisyklėmis susipažinau, sutinku ir  

(vardas   pavardė) 

įsipareigoju jų laikytis.  
 

 

…………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………… 

(El. pašto adresas)       (Tel. numeris) 

 

............................................................................. 
(parašas, data) 


