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ALYTAUS JAUNIMO CENTRO PATALPŲ NAUDOJIMO ALYTAUS MIESTO
BENDRUOMENĖS REIKMĖMS TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šis aprašas reglamentuoja Alytaus jaunimo centro (toliau – įstaigos) salių bei kitų
patalpų (toliau – patalpų) naudojimo tvarką ir sąlygas laisvu nuo naudojimo įstaigos reikmėms
laiku.
2. Patalpos gali būti naudojamos Alytaus miesto bendruomenės reikmėms:
- pagal sudarytą paslaugų sutartį;
- neatlygintinai vienkartinėms švietimo, kultūros, sporto ir rekreacijos, socialinėms,
sveikatinimo ir kitoms reikmėms tenkinti.
3. Įstaigos patalpos gali būti naudojamos parodoms, pasitarimams, seminarams,
šventėms, kultūriniams ir kitiems trumpalaikiams miesto bendruomenės renginiams organizuoti
pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintus teikiamų salių paslaugų įkainius, kurie
skelbiami įstaigos interneto svetainėje adresu: www.ajc.lt arba neatlygintinai vienkartinėms
reikmėms tenkinti.
II SKYRIUS
PATALPŲ SUTEIKIMO SĄLYGOS
4. Laisvomis patalpomis leidžiama naudotis įvertinus, kad tai netrukdys pagal
tvarkaraštį vykstantiems užsiėmimams ar kitai įstaigos įstatuose numatytai veiklai ir netrikdys
bendrosios įstaigoje nustatytos tvarkos.
5. Juridiniai asmenys ar fizinių asmenų grupės (toliau – paslaugų gavėjai),
pageidaujantys naudotis įstaigos patalpomis bendruomenės reikmėms, ne vėliau, kaip prieš 7
dienas raštu pateikia prašymą, nurodydami kokių patalpų reikia, datą, konkretų laiką, kuriuo
pageidauja naudotis patalpomis, trukmę, tikslą ir atsakingą asmenį.
6. Suderinusi patalpų naudojimo laiką ir sąlygas, įstaiga su paslaugų gavėju pasirašo
sutartį.
7. Jei sutartis pasirašoma su fizinių asmenų grupe, ją pasirašo fizinių asmenų grupės
atsakingas asmuo.
8. Įstaigos vyr. buhalteris sutarties pagrindu paslaugos gavėjui (jei patalpos ir kitas
turtas nuomojami) išrašo sąskaitą – faktūrą.
9. Neatlygintinai naudotis patalpomis ir kitu turtu Alytaus miesto bendruomenė turi
teisę laisvu laiku iki ugdomosios veiklos pradžios, t. y. darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 13.00 val.
III SKYRIUS
PATALPŲ NAUDOJIMO TVARKA
10. Patalpos gali būti naudojamos tik nekomercinei, švietimo, kultūros, sporto ir
rekreacijos, socialinei, sveikatinimo veiklai realizuoti.
11. Įstaiga paslaugos gavėjui suteikia galimybę neatlygintinai naudotis sanitariniais
mazgais ir užtikrina jų sanitarinę būklę.
12. Įstaigos patalpose ir jos teritorijoje draudžiama rūkyti, vartoti alkoholinius
gėrimus ir psichotropines medžiagas.

13. Paslaugos gavėjas (atsakingas asmuo) atsako už tinkamą patalpų naudojimą, jose
esančio įstaigos inventoriaus saugojimą, priešgaisrinių, sanitarinių, higienos, įstaigos vidaus,
viešosios tvarkos bei šio aprašo reikalavimų laikymąsi ir dalyvių apsaugą.
14. Visa atsakomybė dėl asmens sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, ar
traumų, įvykusių ne dėl ugdymo įstaigos kaltės, tenka paslaugos gavėjui.
15. Turto sugadinimo atvejais, už įstaigai padarytą materialinę žalą paslaugos gavėjas
atsako asmeniškai ir kompensuoja padarytus nuostolius.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Šis aprašas skelbiamas įstaigos interneto svetainėje adresu: www.ajc.lt

__________________

