
PRAKTINIO ŠAUDYMO SPORTO KLUBO „ŠŪVIO AKADEMIJA“ 

NARIO 

PRAŠYMAS - ANKETA

20     m.                                                        mėn.                           d.

Vardas*

Pavardė*

Asmens kodas*

Adresas*

Telefonas*

Darbovietė

Pareigos

El. paštas*

Ar esate (buvote) teistas*

* laukus būtina užpildyti, vardą ir pavardę prašome rašyti didžiosiomis raidėmis

Prašau priimti mane į praktinio šaudymo sporto klubo „Šūvio akademija“ narius. 

                                                                                                                  
                          (parašas)                               (vardas, pavardė)



PRAKTINIO ŠAUDYMO SPORTO KLUBO „ŠŪVIO AKADEMIJA“ 

NARYSTĖS TAISYKLĖS

Pagrindiniai praktinio šaudymo sporto klubo „Šūvio akademija“ uždaviniai:

1. Populiarinti ir propaguoti praktinio šaudymo sportą (IPSC);
2. Sudaryti klubo nariams optimalias sąlygas treniruotis;
3. Suvienyti bendraminčius ir skatinti jų tarpusavio bendravimą;
4. Didinti  jaunimo  užimtumą  ir  vykdyti  piktnaudžiavimo  žalingais  įpročiais  bei  nusikalstamumo

prevenciją;
5. Formuoti ginklo saugaus elgesio kultūrą;
6. Ugdyti klubo nariu sportinius įgūdžius.

Priėmimas į klubo narius, įstojimas ir pašalinimas iš klubo:

1. Klubo nariu gali  tapti  kiekvienas,  nepriekaištingos  reputacijos  asmuo,  pripažįstantis  ir  vykdantis
klubo taisykles, bei reikalavimus.

2. Asmuo, norintis įstoti į klubą, pasirašo  praktinio šaudymo sporto klubo „Šūvio akademija“ nario
prašymą - anketą. Klubo narys privalo susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti  tai pasirašant.  

3. Kiekvienas stojantysis į klubą privalo pateikti gydytojo pažymą, kad yra sveikas ir gali turėti šauna-
mąjį ginklą (Forma Nr. 049/a).

4. Klubo nariai gali bet kada išstoti iš klubo. Tokiu atveju sumokėti nario mokesčiai negrąžinami.

5. Klubo  narys,  nesilaikąs  klubo  taisyklių  ar  reikalavimų,  klubo  vadovybės  sprendimu  gali  būti
pašalinamas iš klubo.

6. Klubo narys nedalyvaujantis  klubo veikloje  ilgiau nei  12  mėnesių be pateisinamos priežasties  ir
neinformavęs klubo vadovybės  apie  nedalyvavimo priežastis  iš  anksto automatiškai  šalinamas  iš
klubo narių.

Klubo narys privalo:

1. Laikytis klubo reikalavimų, etiketo ir saugaus elgesio taisyklių.

2. Vykdyti klubo vadovų ar instruktorių nurodymus.

3. Vykdyti savo įsipareigojimus klubui.

4. Aktyviai lankyti užsiėmimus ir treniruotes, dalyvauti klubo sporto varžybose ir kitoje veikloje.

5. Atsakingai ir rūpestingai naudotis klubo teikiamomis paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų
įmanomų priemonių, kad besinaudodamas klubo paslaugomis nepadarytų žalos sau, kitų  klubo narių
sveikatai ir turtui.

6. Narys  įsipareigoja,  kad po kiekvieno  užsiėmimo šaudykloje,  po savęs  būtų sutvarkyta  ir  palikta
tvarkinga šaudykla;

7. Būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar
toksinių medžiagų). 

8. Nedelsiant informuoti instruktorių apie savo ar kitų narių sveikatos pablogėjimą. 

9. Atlyginti  klubui  materialinę  žalą  (dėl  sugadintos  įrangos,  inventoriaus  ar  pan.),  patirtą  dėl  nario
kaltės. Narys privalo atlyginti klubui padarytą žalą ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo
nuostolių  įvertinimo  akto  pateikimo  už  žalos  padarymą  atsakingam  dalyviui  pateikimo  dienos,
išskyrus atvejus jeigu klubo sutikimu su nariu buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas.



Mokėjimų tvarka:

1. Vienkartinis stojamasis mokestis 15 EUR.

2. Metinis nario mokestis 15 EUR  už einamuosius metus mokamas iki kovo 1 dienos.

3. Mokėjimo būdai: grynaisiais pinigais arba pavedimu.  Mokėdami nurodykite  vardą ir pavardę. Mokant
pavedimu, mokėjimo kopija siunčiama el. paštu info@suvioakademija.lt

4. Mokėjimo rekvizitai:

Viešoji įstaiga "Šūvio akademija" 
Įmonės kodas: 301492917 
S. Žukausko 35-20, LT-09129 Vilnius 
AB „Swedbank“ , LT207300010105675667 
Pavedime nurodykite "Nario mokestis" 

SUSIPAŽINAU

                                                                                                                  
                          (parašas)                               (vardas, pavardė)
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