
GIMNAZIJOS NAUDOJIMOSI SPORTO AIKŠTYNU TAISYKLĖS 

Kiekvienas asmuo, įeidamas ar kitaip patekdamas į aikštyną tuo patvirtina, kad su šiomis 

Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. 

Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš/ar susijęs su šiomis Taisyklėmis, jų 

pažeidimu, yra sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Aikštyną eksploatuoja ir prižiūri Alytaus šv. Benedikto gimnazija (toliau-Gimnazija). 

2. Gimnazijos sporto aikštynas sudarytas iš futbolo aikštės, bėgimo takų, universalios žaidimo 

aikštelės, šuoliaduobės bei treniruoklių aikštelės. 

3. Aikštynas eksploatuojamas visus metus. Rudens ir žiemos metu aikštynas naudojamas tik esant 

palankioms oro sąlygoms. 

4. Aikštelės vartai atrakinami/užrakinami pagal atskirai patvirtintą grafiką. 

II. BENDRA SPORTO AIKŠTYNO EKSPLOATAVIMO TVARKA. ELGESIO SPORTO 

AIKŠTYNE TAISYKLĖS 

5. Aikštyno lankytojai privalo: 

5.1. Griežtai laikytis viešosios tvarkos taisyklių. 

5.2. Tausoti aikštyno inventorių. 

5.3. Šiukšles mesti į aikštyno teritorijoje esančias šiukšliadėžes. 

5.4. Naudotis aikštynu tik pasibaigus pamokoms ir popamokinei veiklai, ar gimnazijos mokinių 

treniruotėms. 

5.5. Vykdyti gimnazijos darbuotojų reikalavimus, laikytis elgesio aikštyne taisyklių ir/ar laiku 

pasišalinti iš aikštyno. 

6.  Aikštyno lankytojams draudžiama:  

6.1. Savavališkai (nesuderinus su Gimnazijos direktoriumi ar kitu atsakingu asmeniu) organizuoti 

aikštyne renginius bei naudotis jo inventoriumi. 

6.2. Aikštyno teritorijoje draudžiama triukšmauti, šiukšlinti, valgyti, rūkyti, vartoti alkoholinius 

gėrimus, kitaip svaigintis, vedžioti teritorijoje gyvūnus, kitaip teršti stadioną. 

6.3. Draudžiama gadinti aikštelių ir bėgimo takų guminę dangą ir veją , inventorių, lipti per tvorą, ar 

kitaip ją gadinti. Aikštelėse galima žaisti tik su sportine avalyne. 

6.4. Draudžiama aikštyne esančiais bėgimo takais vaikščioti šiaurietiško ėjimo lazdomis, važinėtis 

transporto priemonėmis, dviračiais, riedžiais, paspirtukais ir t. t. Bėgioti galima tik avint sportinę 

avalynę. 

7. Už nepilnamečių asmenų elgesį aikštyne ir naudojimosi aikštynu taisyklių laikymąsi bei 

padarytus pažeidimus atsako nepilnamečių tėvai ar kiti teisėti atstovai. 

8. Gimnazijos vadovas ar darbuotojai neatsako už aikštyno naudotojų neatsargų elgesį, traumas 

patirtas naudojantis aikštynu. 

9. Gimnazijos aikštynas ir pastatas yra stebimi vaizdo kameromis ir saugomi apsaugos tarnybos. 

Apsaugos tarnyba reaguos į bet kokius bandymus gadinti aikštyną, įrenginius, dangą, bet kuriuo paros 

metu. Apie padarytus pažeidimus informuojame Alytaus miesto policijos komisariato pareigūnus. 

10. Gimnazija įspėja, kad padaryta žala atlyginama LR įstatymų nustatyta tvarka. 

Ant guminės dangos:   Sporto aikštyno teritorijoje: 

                                                        


