Priedas prie Kliento sutarties
Paslauga – Skelbimų patalpinimas išmanaus telefono programoje “People Fitness”
Trumpas aprašas:
Paslauga “Skelbimo patalpinimas išmanaus telefono programoje “People Fitness” yra
viena iš papildomų paslaugų, už kurią mokestis yra nurodytas Kainoraštyje ir nuimamas
vieną kartą per mėnesį remiantis Kliento sutarties sąlygomis.
Tokia papildoma paslauga Klubo klientams, kurie atitinka žemiau nurodytus kriterijus,
suteikia galimybę patalpinti Skelbimo informaciją sumanaus telefono programoje
“People Fitness”, laikantis žemiau pateiktų Skelbimo patalpinimo taisyklių. Klubas
neatsako už Kliento patalpinto Skelbimo turinį ir/arba formą.
Tokia paslauga gali pasinaudoti Klubo narys – asmeninis sporto treneris, kuris turi tam
tikrą išsilavinimą ir patirtį toje srityje ir kuris kaip fizinis asmuo yra registruotas
Valstybinėje mokesčių inspekcijoje kaip ūkinės veiklos vykdytojas ir jam yra suteiktas
ūkinės veiklos registracijos kodas, kuris leidžia jam užsiimti ūkine veikla. Asmeninis
treneris pagal LR įstatymus yra asmeniškai materialiai atsakingas už norminių aktų
nesilaikymą ir/ arba nuostolius, kuriuos jis savo veikla ir/arba neveikimu ir/arba elgesiu
padarė arba gali padaryti Klubui ir/arba Klientams. Klubas materialiai ir/arba moraliai
neatsako už asmeninio trenerio vykdomus veiksmus ir/arba neveikimą Klube, t. sk.,
Klubas materialiai neatsako už asmeninio trenerio norminių aktų nesilaikymą ir/arba
paviršutinišką požiūrį į norminių aktų reikalavimų nesilaikymą ir/arba jų nežinojimą.
Tokia papildoma paslauga suteikia galimybę asmeniniam treneriui “People Fitness”
programoje, kurią naudoja kiti Klubo nariai savo išmaniuosiuose telefonuose, patalpinti
Skelbimą, kuris privalo atitikti tokius kriterijus:
1. Patalpinęs Skelbimą, asmeninis treneris visiškai sutinka su šiomis naudojimo
taisyklėmis.
2. Patalpinus Skelbimą, galima jau patalpintame Skelbime keisti arba koreguoti
informaciją.
3. Skelbimų turinio taisyklės:
3.1. Skelbimai nepriimami (anuliuojami), jei:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pažeidžia norminius teisės aktus, bendrai priimtas elgesio ir etikos
normas;
Skelbimo turinys neatitinka arba tik dalinai atitinka “People Fitness”
programos turinį.
Jei skelbiamos nuotraukos, jos turi atitikti bendrai priimtas etikos
normas.
Patalpinęs Skelbimą, asmeninis treneris pažeidžia trečiųjų asmenų
autorines teises ir/arba prekių ženklų teises, saugomas LR norminiais
teisės aktais.
Skelbimas parašytas kitomis, ne latvių, kalbomis; teste yra daug klaidų.
Skelbimas skirtas kitai auditorijai, o ne sporto Klubo klientams.
Dėl Skelbimo Klubas gavo kelis skundus.
Skelbime yra informacija apie įdarbinimą, yra reklamuojami kiti sporto
klubai ir/arba sporto aprangos ir inventoriaus gamintojai. Be to, jai
Skelbimo teksto ar vaizdų turinyje logotipai, reklama arba nuorodos,

susijusios su aukščiau nurodytomis organizacijomis. Publikavimui
nepriimamos Interneto nuorodos, kuriose yra nuorodos į kitus sporto
klubus.
• Skelbimo turinyje yra neigiamo emocinio atspalvio tekstas ir/arba
neigiami iššūkiai, kvietimai, lozungai, deklaracijos ir įvertinimai, jei
tekstas ir raktiniai žodžiai nėra susiję su sportu ir fitneso sritimi.
Dėmesio pritraukimui draudžiama naudoti šauktukus, klaustukus ir
kitus simbolius. Skelbimo tekste turi būti tik informacinis turinys.
• Kiti, Klubo nuomone netinkami, patalpinti Skelbimai.
3.2.Visi “People Fitness” patalpinti Skelbimai, kuriuose bus programos
“People Fitness” skelbimų skyriuje aukščiau nurodyti Skelbimų
patalpinimo ir naudojimo taisyklių pažeidimai, bus anuliuojami be
perspėjimo. Jei pažeidimai pasikartos, tada konkrečiam Klientui bus
uždaryta prieiga prie Skelbimų patalpinimo paslaugos. Skelbimų
patalpinimo paslaugos išjungimo atveju, suma, kuris bus išskaičiuota iki
išjungimo momento, negrąžinama. Skelbimų patalpinimo galimybės
išjungimo atveju, Papildomos paslaugos teikimas asmeniniam treneriui
yra nutraukiamas ir gali būti atnaujintas Klubo nuožiūra, su sąlyga, jei
asmeninis treneris parašys Klubo administracijai pareiškimą, kuriame
jis toliau įsipareigos griežtais laikytis visų Skelbimų patalpinimo
taisyklių. Atveju, jei konkretus asmeninis treneris sąmoningai patalpins
“People Fitness” programoje neteisingą informaciją, su neteisingais
duomenimis ir sukurs klaidingus profilius, Sporto klubo administracija
turi teisę tokius profilius anuliuoti be perspėjimo.
3.3.Atvejais, kai asmeninis treneris, patalpinęs Skelbimą, pažeidžia jo
taisykles ir/arba Skelbime yra Latvijos Respublikos įstatymų leidybos,
autorinių teisių, prekių ženklų teisių pažeidimai, arba yra padaryti
nuostoliai valstybės ir/arba savivaldybių įstaigoms ir/arba nepatogumai
tretiesiems asmenims, asmeninis treneris (Skelbimo autorius) prisiima
visišką finansinę atsakomybę už patalpinto Skelbimo turinį ir už jo
patalpinimo pasekmes, kaip Sporto klubo taip ir trečiųjų asmenų
atžvilgiu.
3.4. Sporto klubo darbuotojai, valdininkai arba Sporto klubo savininkas
neatsako už Skelbimų turinį ir jų patalpinimo pasekmes, nei už galimus
nuostolius ir nepatogumus, kurie susiję su Skelbimo patalpinimu.
Kaip prisijungti tokią papildomą paslaugą:
Tokią papildomą paslaugą galima prisijungti savo profilyje Interneto svetainėje,
paspaudus mygtuką “Keisti”, arba ją pasirinkus programoje, jei yra laikomasi aukščiau
nurodytų sąlygų.
Skelbimo patalpinimo laikotarpiu Jūsų Skelbimas bus matomas visiems People Fitness
programos naudotojams skyriuje “Asmeninis treneris”, taip pat papildomai jis gali būti
rodomas televizorių ekranuose People Fitness klubuose.
Kaina: 29,95 eurų per mėnesį prie Jūsų pasirinkto abonemento tarifo.
•

Interneto svetainėje peoplefitness.eu užeikite į savo profilį ir eikite į skyrių
“Abonementas”;

•

Paspauskite “Valdyti savo paslaugas”, paspaudus “Pridėti”, pasirinkite
papildomą paslaugą “Asmeninis treneris”.

•

Kaip atsisakyti tokios papildomos paslaugos:
Atsisakyti nuo tokios papildomos paslaugos galima užėjus į savo profilį,
skyriuje “Abonementas” paspaudus “Valdyti savo paslaugas”. Mokestis už
papildomą paslaugą nuo profilyje nurodytos mokėjimo kortelės nebebus
išskaičiuojamas nuo sekančio mokesčio mokėjimo dienos.

•
•
•
•

Kaip asmeniniam treneriui atlikti Skelbimo patalpinimą programoje:
Programoje užeikite į savo profilį;
Pasirinkite trenerio profilio redagavimą;
Patalpinkite Skelbimo tekstą;
Išsaugokite pakeitimus.

