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UTENOS MIESTO DAUGIAFUNKCIO SPORTO KOMPLEKSO VIDAUS TVARKOS 

TAISYKLĖS LANKYTOJAMS 

 

Šios taisyklės reglamentuoja Utenos miesto daugiafunkcio sporto komplekso (toliau — sporto 

komplekso) lankytojų teises, pareigas ir atsakomybę. 

I SKYRIUS 

LANKYTOJŲ TEISĖS 

1.1. Įeiti į sporto komplekse organizuojamus mokamus renginius tik pateikus bilietus arba 

dokumentus, suteikiančius teisę įeiti; 

1.2. užimti vietas, nurodytas bilietuose ar leidimuose; 

1.3. nustatyta tvarka naudotis rūbinėmis, kavinėmis ir kt. viešo naudojimo patalpomis; 

1.4. rūkyti tik specialiai tam skirtose vietose (tik ne sporto komplekso patalpose); 

1.5. ikimokyklinio amžiaus vaikai įleidžiami tik su tėvais arba lydinčiais asmenimis. 

II SKYRIUS 

LANKYTOJŲ PAREIGOS  

 2.1. Griežtai laikytis viešosios tvarkos, viešosios rimties, visuomenei priimtinų elgesio normų 

ir šių taisyklių; 

 2.2. tausoti sporto komplekso įrenginius, įrangą, palaikyti švarą, laikytis higienos reikalavimų 

ir priešgaisrinės saugos reikalavimų; 

 2.3. pastebėjus gaisrą, nedelsiant skambinti telefonu 112 ir pranešti Utenos daugiafunkcio 

sporto centro administracijos darbuotojams arba asmenims atsakingiems už tvarką sporto 

komplekse. 

 

III SKYRIUS 

LANKYTOJAMS DRAUDŽ1AMA  

 

3.1. Patekti į mokamus renginius be bilietų arba kitų dokumentų, suteikiančių teisę patekti į 

renginį, jeigu nėra numatyta kita įėjimo į renginį tvarka; 

3.2. įsinešti į sporto komplekso patalpas: alkoholinius gėrimus, stiklinius indus, gėrimus 

stiklinėje taroje, nuodingas, narkotines ir psichotropines medžiagas, ginklus, aštrius daiktus, 

sprogstamąsias medžiagas, pirotechnikos priemones, kitokius daiktus, kurie gali kelti pavojų 

aplinkiniams; 

 3.3. vestis į sporto kompleksą gyvūnus; 

3.4. patekti į sporto komplekso patalpas neblaiviems, apsvaigusiems nuo psichotropinių ir (ar) 

narkotinių medžiagų; 

3.5. mėtyti įvairius daiktus į tribūnas, salę, žaidimo aikštelę bei kitokiais būdais trukdyti     

normaliai renginių eigai; 

3.6. įeiti į  atlikėjų, sportininkų persirengimo kambarius, tarnybines patalpas; 

3.7. šauksmais ar kitokiais veiksmais žeminti renginių dalyvių, žiūrovų žmoniškąjį orumą bei 

ignoruoti elgesio viešose vietose normas; 

3.8. naudoti teisėjų švilpuką imituojančias priemones ir taip trukdyti varžyboms; 

3.9. naudoti iškabas, emblemas, simbolius ar tekstus tiesiogiai ar netiesiogiai skatinančius 

smurtą, įžeidžiančius varžybų ar renginių dalyvius; 



3.10. gadinti ir laužyti sporto komplekso įrangą, apipavidalinimo elementus, inventorių, 

augalus. 

 

IV SKYRIUS 

LANKYTOJAI PRIVALO ŽINOTI 

 

4.1. Bilietą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę patekti į sporto kompleksą, lankytojai 

privalo saugoti iki renginio pabaigos; 

4.2. atiduodami drabužius į rūbinę, lankytojai turi gauti rūbinės numerėlį; 

4.3. pametęs rūbinės numerėlį, lankytojas apie tai nedelsdamas informuoja rūbinės darbuotojus; 

4.4. lankytojui, pranešusiam apie rūbinės numerėlio pametimą ar dingimą, drabužiai gražinami 

visiems lankytojams išėjus iš sporto komplekso (tokiu atveju pasirašomas atitinkamas dokumentas); 

4.5. rankinės, lagaminai, kepurės, skrybėlės ir kiti panašaus pobūdžio daiktai į rūbines saugoti 

nepriimami. 

 

V SKYRIUS 

LANKYTOJŲ PAREIGOS ESANT EKSTREMALIAI SITUACIJAI LIETUVOS     

RESPUBLIKOJE DĖL COVID – 19 (KORONAVIRUSO) INFEKCIJOS 

 

5.1. Lankytojams, perkantiems bilietus į renginį elektroniniu ar kitu būdu, privaloma pateikti 

renginių organizatoriams asmens duomenis (vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, nuolatinės 

gyvenamosios vietos informaciją); 

5.2. lankytojams, kuriems NVSC paskyrė izoliaciją, į renginius įeiti draudžiama; 

5.3. į renginį įeiti draudžiama lankytojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

ligų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.); 

5.4. lankytojai privalo dezinfekuoti rankas, laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo ir viso 

renginio metu dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar 

kitas priemones). Leidžiama nedėvėti apsaugos priemonių neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl 

savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėti negali arba jų dėvėjimas 

gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį); 

5.5. renginių metu lankytojai privalo laikytis ne mažesnio kaip 1m atstumo, išskyrus 

sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus.  

 

                                          ___________________ 

 

 

 

  


