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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Kėdainių sporto centro sveikatingumo ir sporto centro (toliau arena) lankytojų elgesio taisykles 

(toliau – Taisyklės) nustato Kėdainių sporto centras (toliau Centras). 

2. Arenoje lankytojai numatytų taisyklių privalo laikytis viešų bei privačių, sporto ir kitų renginių 

bei treniruočių metu.  

 

II skyrius 

LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

3. Lankytojas turi teisę: 

3.1. nustatyta tvarka naudotis arenoje esančiomis rūbinėmis, kitomis viešo naudojimo patalpomis 

bei maitinimo įstaigų teikiamomis paslaugomis. 

3.2. Reikšti pasiūlymus, pretenzijas renginio organizatoriui. 

4. Lankytojas privalo:  

4.1. pateikti bilietą, akreditacijos kortelę ar kitus dokumentus, suteikiančius teisę patekti į areną. 

Bilietą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę patekti į areną, saugoti iki renginio pabaigos. 

4.2. Leisti būti patikrintam apsaugos darbuotojų ir turimus daiktus pateikti apžiūrai. 

4.3. Užimti arenos salėje/tribūnose tik tas vietas, kurios yra nurodytos bilietuose arba kituose 

dokumentuose, suteikiančiuose teisę patekti į areną. 

4.4. Rūkyti tik specialiai tam skirtose ir atitinkamai pažymėtose vietose. 

4.5. Elgtis taip, kad nedarytų žalos, nekeltų grėsmės sau ir aplinkiniams, netrukdytų ir neerzintų kitų 

žiūrovų. 

4.6. Vykdyti renginių organizatorių, saugos tarnybos darbuotojų, savanorių, policijos pareigūnų, 

ir/ar kitų įgaliotų užtikrinti saugumą ir tvarką asmenų nurodymus. 

5. Atsakingi už renginio saugumą ir tvarką pareigūnai ar darbuotojai turi teisę paimti dokumentus, 

suteikiančius teisę patekti į areną, perduotus arba parduotus kitiems asmenims, neturintiems teisės 

jais naudotis. 

6. Lankytojus, nesilaikančius šių arenos taisyklių, renginio organizatoriai, saugos tarnybos 

darbuotojai, policijos pareigūnai ir/ar kiti įgalioti užtikrinti saugumą ir tvarką asmenys turi teisę 

pašalinti iš arenos. Iš arenos pašalintam lankytojui pinigai už įsigytus bilietus negrąžinami.  
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III SKYRIUS 

 

DRAUDŽIAMI VEIKSMAI IR PRIEMONĖS 

 

7. Į areną neįleidžiami asmenys: 

7.1. kurie kelią grėsmę saugumui; 

 7.2. atsisakantys apsaugos darbuotojų patikrinimo; 

7.3. apsvaigę nuo alkoholinių gėrimų ir/ar psichotropinių ar narkotinių medžiagų; 

7.4. kurie renginių organizatorių yra paskelbti kaip nepageidaujami; 

7.5. įvykdę ar įtariami įvykdę viešosios tvarkos pažeidimus, bausti už chuliganišką elgesį ar 

įvykdę/įtariami bet kokiuose nusikaltimuose, įvykdytuose arenoje ar jos prieigose. 

8. Renginių metu salėje alkoholį vartoti draudžiama. 

9. Į areną įsinešti draudžiama: 

9.1. alkoholinius gėrimus, bet kokias narkotines ar psichotropines, kitas organizmą stimuliuojančias 

medžiagas (išskyrus specialius medicinos preparatus (insulinas, ir pan.)). 

9.2. Bet kokios rūšies ginklus ir/ar potencialiai pavojingus daiktus, įskaitant, bet neapsiribojant 

daiktais, kuriais galima pjauti ar durti, daiktus, kurie gali būti panaudoti svaidymui, laidymui, 

mėtymui ir pan.. 

9.3. Fejerverkus, signalines raketas, dūmų miltelius, dujų bombas ir/ar kitokią pirotechniką. 

9.4.Rasistinės, ksenofobinės, ekstremalių dešiniųjų, nacionalistinių ir socialistinių idėjų, lytinės 

diskriminacijos propagandos atributiką ir/ar medžiagą. 

9.5. Butelius, puodelius, bet kokios rūšies skardines, taip pat kitus objektus, pagamintus iš 

plastmasės (PET), stiklo arba bet kurios kitos trapios medžiagos, arba iš bet kokio metalo, „Tetra 

Pak“ pakuotės. 

9.6. Bet kokius maisto produktus ir gėrimus; 

9.7. Vėliavų stiebus, išskyrus lanksčius plastikinius vėliavų stiebus, kurie neviršija 1 m ilgio ir 1 cm 

skersmens. 

9.8. Didesnes nei 2,0 x 1,5 m vėliavas. Sirgalių klubų atstovai, pageidaujantys į areną įsinešti klubo 

vėliavą, privalo gauti atskirą organizatorių leidimą. 

9.9. Visų rūšių gyvūnus, išskyrus šunis vedlius (suderinus su organizatoriais). 

9.10. Dujų purškalus, dirginančias, degias medžiagas, dažiklius, konteinerius su sveikatai 

kenkiančiomis arba greitai užsidegančiomis medžiagomis; 

9.11. Didelių gabaritų daiktus (kopėčios, kėdės, dėžės, didelės rankinės, kosmetinės, kuprinės, 

lagaminai, sportiniai krepšiai ir kt.). Didelis gabaritas – bet koks objektas, didesnis nei 25x25x25 

cm, kuris negali būti laikomas po arenos kėde. 

9.12. Didelį kiekį popieriaus bei popieriaus ritinius; 

9.13. Mechaniniu būdu valdomus ir garsą skleidžiančius prietaisus (suslėgto oro trimitus ir pan.), 

garsiakalbius, megafonus, sirenas, trimitus ir kitus pučiamuosius muzikos instrumentus, dronus bei 

kitus nuotoliniu būdu valdomus prietaisus. 

9.14. Prietaisus su lazeriniais įtaisais, elektrinius žibintuvėlius, savadarbius šviesą skleidžiančius 

prietaisus ar įrenginius. 

9.15. Radijo imtuvus. 



9.16. Bet kokį kitą daiktą, kuris kelia grėsmę renginio saugumui arba gali sukelti nepatogumų 

žiūrovams (purškiami dezodorantai, kvepalų buteliukai, skėčiai, pagalvės arba kiti daiktai, kuriuose 

yra plunksnos ir/ar pūkai ir pan.). 

9.17. Visus kitus daiktus, aptiktus policijos pareigūnų, saugos tarnybos personalo ir/ar kitų įgaliotų 

užtikrinti saugumą asmenų, kurie galėtų kelti pavojų renginio ir kitų lankytojų saugumui. 

10. Renginių dalyvių, žiniasklaidos atstovų, renginį aptarnaujančių įmonių ir arenos personalo 

daiktų, esančių draudžiamų daiktų sąraše, įnešimo į areną ir jų patikros sąlygas atskira tvarka 

nustato renginių organizatoriai. 

11. Draudžiamų įsinešti į areną daiktų sąrašas gali būti papildomas pagal renginių organizatorių 

pageidavimus. 

 

IV SKYRIUS 

RŪBINIŲ PASLAUGOS 

 

12. Viršutinių drabužių saugojimo paslauga arenoje įrengtose rūbinėse yra nemokama. Už paliktų   

daiktų  (rūbuose, kišenėse) saugumą rūbinės darbuotojai neatsako.  

13. Perduodami saugojimui drabužius į rūbines, lankytojai turi gauti rūbinės žetoną. 

14. Pametęs rūbinės žetoną, lankytojas apie tai privalo nedelsdamas informuoti rūbinės personalą. 

Už pamestą rūbinės žetoną lankytojas sumoka 1 € (vieną eurą). 

15. Lankytojui, pranešusiam apie rūbinės ar daiktų saugojimo spintelės žetono pametimą ar 

dingimą, saugojimui į rūbinę lankytojo perduoti drabužiai ar daiktai grąžinami tik visiems kitiems 

lankytojams atsiėmus drabužius.  

 

V SKYRIUS 

SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

16. Saugumo užtikrinimui arenoje yra įrengta vaizdo stebėjimo sistema, fiksuojanti lankytojus bei 

jų veiksmus. 

17. Pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, kiekvienas arenos lankytojas neatšaukiamai 

sutinka, kad neteiks pretenzijų ir neprašys kompensacijos, jei jo balsas, atvaizdas, nuotrauka bus 

naudojami tiesioginės renginio transliacijos metu, renginio vaizdo įraše ar naudojant jau sukurtas ir 

dar tik būsimas informacines technologijas, kitu būdu įrašant ar nufotografuojant. Ši medžiaga 

renginio organizatorių ar trečiųjų asmenų gali būti naudojama neribotą laiką. Kiekvienas lankytojas 

atsisako bet kokių teisių ir veiksmų, leidžiančių prieštarauti aukščiau išdėstytam informacijos 

naudojimui. Renginių organizatoriai ir jų įgalioti tretieji asmenys privalo laikytis visų įstatymų, 

susijusių su asmeninės informacijos naudojimu žiniasklaidoje. Šios taisyklės taikomos visuose 

renginiuose, vykstančiuose arenoje. 

18. Bet kokį renginių ir sporto varžybų garso, vaizdo įrašą, nuotraukas ar rungtynių rezultatą 

leidžiama įrašyti ir naudoti tik asmeniniams tikslams. Griežtai draudžiama minėtą informaciją apie 

renginius platinti visuomenei, nepaisant duomenų perdavimo būdo: internetu, per radiją, televiziją, 

mobiliuoju telefonu, ar kitomis, jau sukurtomis ir dar tik būsimomis informacijos perdavimo 

priemonėmis. Taip pat draudžiama kitiems asmenims padėti vykdyti tokią veiklą.  

 



19. Esant pavojui ar iškilus grėsmei renginio saugumui, saugos tarnybos darbuotojo, policijos 

pareigūno ir/ar kitų įgaliotų užtikrinti saugumą ir tvarką asmenų reikalavimu, žiūrovai gali būti 

nukreipti į kitas nei biliete nurodyta vietas ar būti evakuoti iš arenos. 

 

 

VI SKYRIUS 

RINKODAROS VEIKLOS APRIBOJIMAI 

20. Lankytojams griežtai draudžiama arenos viduje teikti bet kokias komercines paslaugas ar 

užsiimti kita komercine veikla neturint arenos administracijos ir renginio organizatoriaus raštiško 

sutikimo. 

21. Lankytojams griežtai draudžiama arenos viduje turėti su savimi ir siūlyti pirkti maistą, gėrimus, 

suvenyrus, drabužius, reklaminę atributiką ir kitas komercines prekes neturint arenos 

administracijos ir renginio organizatoriaus raštiško sutikimo. Visos šios prekės gali būti 

konfiskuotos. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOJI DALIS 

 

22. Centras skelbia lankytojų elgesio taisykles Kėdainių arenos internetiniame puslapyje. 

23. Asmenys, nesilaikantys išvardintų taisyklių, į Kėdainių areną neįleidžiami arba šalinami iš 

arenos be atskiro įspėjimo. Už viešosios tvarkos ir arenos taisyklių pažeidimus baudžiama Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

 

_________________________ 


