Pielikums pie Klienta līguma
Pakalpojums - Sludinājuma izvietošana viedtālruņa aplikācijā “People Fitness”
Īss apraksts:
Pakalpojums “Sludinājuma izvietošana viedtālruņa aplikācijā “People Fitness” ir viens
no papildpakalpojumiem, maksa par kuru tiek noteikta Cenrādī un noņemta reizi
mēnesī saskaņā ar Klienta līguma noteikumiem.
Šis papildpakalpojums piešķir iespēju Kluba klientiem, kas atbilst zemāk norādītajiem
kritērijiem, izvietot Sludinājuma informāciju viedtālruņa aplikācijā “People Fitness”,
ievērojot zemāk norādītās Sludinājuma izvietošanas noteikumus. Klubs neatbild par
Klienta izvietotā Sludinājuma saturu un/vai formu.
Izmantot šo pakalpojumu var Kluba biedrs – personīgais sporta treneris, kuram ir
attiecīga izglītība un pieredze šajā jomā, un kurš kā fiziska persona ir reģistrējis Valsts
ieņēmumu dienestā kā saimnieciskas darbības veicējs un tam ir piešķirts saimnieciskas
darbības reģistrācijas kods, kas atļauj viņam veikt saimniecisku darbību. Personīgais
treneris saskaņā ar LR likumiem ir personīgi materiāli atbildīgs par normatīvo aktu
neievērošanu un/vai par zaudējumiem, kas viņš ar savām darbībām un/vai bezdarbību
un/vai uzvedību ir/vai var nodarīt Klubam un/vai tā Klientiem. Klubs nav materiāli
un/vai morāli atbildīgs par personīga trenera veiktajām darbībām un/vai bezdarbību
Klubā, t.sk. Klubs nav materiāli atbildīgs par personīga trenera normatīvu aktu
neievērošanu un/vai paviršu attieksmi attiecībā uz normatīvo aktu noteikumu
ievērošanu un/vai to nezināšanu. Šis papildpakalpojums piešķir iespēju personīgajam
trenerim “People Fitness” aplikācijā, ko lieto citi Kluba biedri savā viedtālrunī, izvietot
Sludinājumu, kuram ir jāatbilst sekojošiem kritērijiem:
1. Ievietojot Sludinājumu, personīgais treneris pilnīgi piekrīt šiem lietošanas
noteikumiem.
2. Pēc Sludinājuma iesniegšanas ir iespējams mainīt vai koriģēt informāciju izvietotajā
Sludinājumā.
3. Sludinājumu satura noteikumi:
3.1. Sludinājumi netiek pieņemti (tikt dzēsti), ja:
• Pārkāpj normatīvus tiesību aktus, vispārpieņemtās uzvedības un ētikas normas;
• Sludinājuma saturs neatbilst vai tikai daļēji atbilst “People Fitness” aplikācijas
saturam.
• Ja tiek publicēti fotoattēli, tad tām ir jāatbilst vispārpieņemtajām ētikas normām.
• Izvietojot Sludinājumu, personīgais treneris pārkāpj trešo personu autortiesības
un/vai preču zīmju ar LR normatīvo tiesību aktu aizsargājamas tiesības.
• Sludinājums sastādīts citās valodās, nekā latviešu valodā; satur daudz kļūdu
tekstā.
• Sludinājums domāts citai auditorijai, nekā sporta Kluba klientiem.
• Par Sludinājumu Klubs saņem vairākas sūdzības.
• Sludinājums satur informāciju par nodarbinātību, vai tiek reklamēti citi sporta
klubi un/vai sporta apģērbu un inventāra ražotāji. Ka arī, ja Sludinājums satur
tekstā vai fotoattēlos logotipus, reklāmu vai linkus saistītus ar iepriekš minētajām
organizācijām. Netiek pieņemti publicēšanai interneta linki, kuri satur norādes uz
citiem sporta klubiem.

• Sludinājuma saturā ir emocionālas nokrāsas negatīvs teksts un/vai negatīvi
izsaucieni, aicinājumi, lozungi, deklarācijas un inscenējuma jautājumi, kā arī
teksts un atslēgvārdi, kas nav saistīti ar sporta un fitnesa jomu. Aizliegts izmantot
izsaukuma un jautājuma zīmes vai citus simbolus uzmanības piesaistīšanai.
Sludinājuma tekstā jābūt tikai informatīvs saturs.
• Citi pēc Kluba ieskatā neatbilstoši izvietotie Sludinājumi.
3.2. Visi “People Fitness” izvietotie sludinājumi, kas saturēs aplikācijas “People
Fitness” sludinājuma nodaļā augstāk norādītos Sludinājuma izvietošanas un
lietošanas noteikumu pārkāpumus, tiks izdzēsti bez brīdinājuma. Ja pārkāpumi
atkārtosies, tad konkrētajam Klientam piekļuve Sludinājuma izvietošanai var tikt
slēgta. Sludinājuma izvietošanas slēgšanas gadījumā summa, kas tiek paturēta līdz
slēgšanas brīdim netiek atgriezta. Sludinājuma izvietošanas iespējas slēgšanas
gadījumā Papildpakalpojuma sniegšana personīgam trenerim tiek pārtraukta un var
tiek atjaunota pēc Kluba ieskatiem, un ar nosacījumu, ka personīgais treneris būs
uzrakstījis Kluba administrācijai iesniegumu, kurā tas turpmāk apņemsies stingri
ievērot visus Sludinājumu izvietošanas noteikumus. Gadījumā, ja konkrēts
personīgais treneris ievietos “People Fitness” aplikācijā apzināti nepatiesu
informāciju, ar nepatiesiem datiem un ģenerēs viltus profilus, Sporta kluba
administrācija ir tiesīga šādus profilus dzēst bez brīdinājuma.
3.3. Gadījumos, kad personīgais treneris, izvietojot Sludinājumu, pārkāpj tā
noteikumus un/vai Sludinājums satur Latvijas Republikas likumdošanas,
autortiesības, preču zīmju tiesības pārkāpumus, kā arī ja ir nodarīti zaudējumu
valsts un/vai pašvaldības iestādēm un/vai neērtības trešajām personām, personīgais
treneris (Sludinājuma iesniedzējs) uzņemas pilnu finansiālo atbildību par ievietotā
Sludinājuma saturu un tā izvietošanas sekām, kā Sporta kluba, tā arī trešo personu
priekšā.
3.4. Sporta kluba darbinieki, amatpersonas vai Sporta kluba īpašnieks nenes atbildību
par Sludinājumu saturu un tā izvietošanas sekām, kā arī par iespējamiem
zaudējumiem un neērtībām, kas saistīti ar Sludinājuma izvietošanu.
Kā pieslēgt šo papildu pakalpojumu:
Pievienot šo papildpakalpojumu iespējams savā profilā mājaslapā, spiežot pogu
“Mainīt”, vai izvēloties to aplikācijā, ja ir ievēroti augstāk norādīti nosacījumi.
Sludinājuma izvietošanas laikā Jūsu Sludinājums būs redzams visiem People Fitness
aplikācijas lietotājiem sadaļā “Personīgais treneris”, kā arī papildus tas varētu būt
izvietots uz televizoriem People Fitness klubos.
Cena: 39,95 eiro mēnesī pie Jūsu izvēlētā abonēšanas tarifa.
Mājaslapā peoplefitness.eu ielogojieties savā profilā, un pārejiet sadaļā
“Abonements”;
• Nospiediet “Pārvaldīt savus pakalpojumus”, izvēlēties papildu pakalpojumu
“Personīgais treneris”, nospiežot “Pievienot”.
•

•

Kā atteikties no šī papildu pakalpojuma:
Atteikties no šī papildu pakalpojuma iespējams, ielogojoties savā profilā, un sadaļā
“Abonements” nospiežot “Pārvaldīt savus pakalpojumus”. Maksa par papildu

pakalpojumu no profilā norādītās maksājuma kartes vairs netiks ieturēta sākot ar
nākama maksājuma samaksas datuma.
•
•
•
•

Kā personīgajam trenerim veikt Sludinājuma izvietošanu aplikācijā:
Ieiet savā profilā aplikācijā;
Izvēlēties rediģēt trenera profilu;
Ievietot Sludinājuma tekstu;
Saglabāt izmaiņas.

