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KAUNOJONO PAULIAUS II GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO 

NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS IŠORĖS NAUDOTOJAMS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šios taisyklės nustato naudojimosi Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos  (toliau - 

gimnazijos) sporto aikštynu tvarką išorės naudotojams. 

2. Gimnazijos sporto aikštyną sudaro futbolo aikštė, bėgimo takai, šuoliaduobė ir 

universalios (skirtos mini futbolui, lauko tenisui, tinkliniui, rankiniui, krepšiniui, badmintonui ir 

kt.) aikštelės.. 

3. Gimnazijos sporto aikštynu naudojasi visus metus pagal direktoriaus patvirtintą 

tvarkaraštį, kuris patalpinamas gimnazijos tinklapyje ir matomoje vietoje prie gimnazijos sporto 

aikštyno bei vadovaujasi aikštyno naudojimosi taisyklėmis (http://www.jp2gimnazija.lt). 

4. Norint nuolat naudotis gimnazijos sporto aikštynu reikia kreiptis į direktoriaus 

pavaduotoją ūkio reikalams tel. +370 682 14256  darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 arba el. 

paštu rastine@jp2gimnazija.kaunas.lm.lt ir suderinti sportavimo laiką. 

II SKYRIUS 

NAUDOJIMOSI GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNU TAISYKLĖS 

5. Gimnazijos sporto aikštynai ne konkurso būdu kauniečių sporto sveikatinimo veiklai ir 

treniruotėms suteikiami naudotis nemokamai. 

6.Visi užsiėmimai turi baigtis vasaros laiku iki 22.00 val., žiemos laiku iki 21.00 valandos. 

7. Aikštyno lankytojai privalo: 

7.1. Griežtai laikytis viešosios tvarkos taisyklių. 

7.2. Tausoti aikštyno inventorių. 

7.3. Šiukšles mesti į aikštyno teritorijoje esančias šiukšliadėžes. 

7.4. Gerbti pamokų, treniruočių, varžybų dalyvius ir pasišalinti iš aikštyno pamokų bei 

treniruočių metu. 

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

laiku pasišalinti iš aikštyno. 
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8. Aikštyno lankytojams draudžiama: 

8.1. Savavališkai (nesuderinus su gimnazijos direktore ar kitu atsakingu darbuotoju) 

organizuoti aikštyne renginius bei naudotis jo inventoriumi. 

8.2. Aikštyno teritorijoje draudžiama triukšmauti, šiukšlinti, rūkyti, vartoti 

alkoholinius gėrimus, kitaip svaigintis, deginti petardas ir kitokias pirotechnikos 

medžiagas, vedžioti teritorijoje gyvūnus, kitaip teršti aikštyną. 

8.3. Draudžiama gadinti aikštelių, bėgimo takų guminę dangą, futbolo aikštės dirbtinę 

veją, inventorių, lipti per tvorą ar kitaip ją gadinti. Dirbtinės vejos futbolo aikštėje ir 

kitose aikštelėse galima žaisti tik su atitinkamai dangai skirta sportine avalyne. 

8.4. Draudžiama aikštyne esančiais bėgimo takais vaikščioti šiaurietiško ėjimo 

lazdomis, važinėtis transporto priemonėmis, dviračiais, paspirtukais, riedžiais, 

riedučiais ir t.t. Bėgioti galima tik avint sportinę avalynę. 

9. Įvažiuoti į aikštyno teritoriją galima tik gavus gimnazijos direktorės ar kito atsakingo 

darbuotojo leidimą. 

10. Už nepilnamečių asmenų elgesį aikštyne ir naudojimosi aikštynu Taisyklių laikymąsi 

bei padarytus pažeidimus atsako nepilnamečių tėvai ar kiti teisėti atstovai. 

11. Gimnazijos direktorė ir darbuotojai neatsako už aikštyno naudotojų neatsargų elgesį, 

traumas, patirtas naudojantis aikštynu. 

12. Gimnazijos aikštynas ir pastatas stebimi vaizdo kameromis ir saugomi apsaugos tarnybos. 

Apie padarytus pažeidimus informuojame Kauno miesto policijos komisariato pareigūnus. 

 

III.SKYRIUS 

BAIGIAMOS NUOSTATOS 

13. Ginčai ir nesutarimai kylantys ar susiję su naudojimusi gimnazijos sporto aikštynu yra 

sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

______________________________ 

 


