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NAUDOJIMOSI JURBARKO MIESTO ROMUALDO MARCINKAUS STADIONU TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį Jurbarko miesto Romualdo 

Marcinkaus stadioną (toliau – Stadionas), adresas Vytauto Didžiojo 35A, Jurbarkas patikėjimo teise valdo, 

naudoja ir disponuoja Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centras (toliau – Centras) vadovaudamasis 

žemiau išdėstytomis taisyklėmis.  

 

II. ELGESIO STADIONE TAISYKLĖS 

 

2. Draudžiama savavališkai (atitinkamo laiko nesuderinus su Centro direktoriumi, o jam nesant 

su Centro direktoriaus paskirtu atsakingu asmeniu) naudotis Stadionu ir jo inventoriumi. 

3. Stadiono teritorijoje draudžiama šiukšlinti, vartoti alkoholinius gėrimus, kitaip svaigintis, 

įsivesti ir laikyti jo teritorijoje gyvūnų, kitaip teršti Stadioną. 

4. Stadione vykstančių varžybų dalyviai ir žiūrovai šiukšles privalo mesti į Stadiono teritorijoje 

esančias šiukšlių dėžes arba jas išsinešti iš Stadiono teritorijos. 

5. Už nepilnamečių asmenų elgesį Stadione ir naudojimosi Stadionu taisyklių laikymąsi bei 

padarytus pažeidimus atsako nepilnamečių tėvai ar kiti teisėti atstovai. 

6. Centro vadovas ir Centro darbuotojai neatsako už Stadiono naudotojų neatsargų elgesį, 

traumas ar sužalojimus patirtus naudojantis Stadionu. 

 

III. RŪBINIŲ EKSPLOATAVIMO TVARKA, ELGESIO JOSE TAISYKLĖS 

 

7. Rūbinės įrengtos Centro administracinio pastato (Vytauto Didžiojo g. 35 A, Jurbarkas) I-

ajame aukšte. 

8. Rūbinės skirtos persirengti ir nusiprausti asmenims, žaidžiantiems stadione bei 

dalyvaujantiems įvairiose jame vykstančiose varžybose. Kitiems asmenims naudotis rūbinėmis draudžiama. 

9. Stadione vykstančiose varžybų dalyviai turi teisę pradėti naudotis rūbinėmis likus 45 min. iki 

varžybų pradžios ir pabaigti naudotis privalo per 60 min. nuo varžybų ir apdovanojimų pabaigos. 

10.  Centro rūbinėse draudžiama: 

10.1. triukšmauti, šūkauti, rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, kitaip svaigintis; 

10.2. gaiviųjų gėrimų tarą mesti į šiukšlių dėžes. Ją privaloma išnešti iš rūbinių patiems. 

11.  Pastebėjus rūbinėse sulaužytą inventorių, santechnikos įrangą, apie tai nedelsiant informuoti 

Centro direktorių, ar kitą atsakingą asmenį. 

12.  Centras neatsako už rūbinėse paliktų daiktų saugumą ir bet kokius nuostolius, patirtus 

naudojantis rūbinėmis. 

13.  Naudojimosi Stadionu taisyklės iškabinamos prie įėjimo į Stadioną ir rūbinėse. Todėl 

kiekvienas asmuo įeidamas į Stadioną ir/ar rūbines patvirtina, kad su šiomis taisyklėmis susipažino, su jomis 

sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. 

14.  Stadionas ir Centro administracinis pastatas stebimi vaizdo kameromis ir saugomi apsaugos 

tarnybos. Apie padarytus pažeidimus informuojame Jurbarko rajono policijos komisariato pareigūnus. 

15. Už taisyklių pažeidimus taikomos sankcijos ir reikalaujama padarytų nuostolių atlyginimo. 

16. Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš/ar susijęs su šiomis taisyklėmis, jų 

pažeidimu, yra sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

17. Dėl papildomos informacijos kreiptis į Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centrą adresu 

Vytauto Didžiojo g. 35A, Jurbarkas, ar telefonu 8 447 72536 darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. 

 

    


