Priedas nr.3
IŠVYKŲ TAISYKLĖS
1. Keliones, į kurias vyksta LSTA deleguoti asmenys organizuoja LSTA atsakingas asmuo –
LSTA generalinė sekretorė, jai nesant, kitas LSTA generalinės sekretorės paskirtas asmuo.
2. Kelionės būdą, atsižvelgiant į atstumą bei susisiekimo galimybes, nustato LSTA atsakingas
asmuo, kai galimi keli kelionės variantai, LSTA atsakingas asmuo gali pasitarti su į kelionę
vyksiančios delegacijos atstovu. Galutinį sprendimą priima LSTA atsakingas asmuo.
3. LSTA atsakingas asmuo parinkdamas kelionės būdą privalo rinktis kelių kelionių variantų
(nemažiau kaip trijų), kur atsižvelgiant į kelionės tikslą, aplinkybes, kainą, trukmę, kitas
aplinkybes parenka optimaliausią.
AKREDITACIJA
1. Parinkdamas kelionės dalyvių akreditaciją, LSTA atsakingas asmuo atsižvelgia į organizatorių
pateiktus akreditacijos pasiūlymus, bei pagal juos parenka kiekvienam kelionės dalyviui
akreditaciją.
2. Parenkant apgyvendinimą, LSTA atsakingas asmuo atsižvelgia į bendrąsias taisykles - suaugę
gyvena atskiruose kambariuose nuo vaikų. Jei į kelionę vyksta du ar daugiau vienos lyties
suaugusių asmenų, jie apgyvendinami viename kambaryje.
3. Jei kelionės dalyviai turi individualių poreikų, kuriuos patenkinus kinta akreditacijos kaina,
LSTA atsakingas asmuo organizuodamas kelionę turi atsižvelgti į tuos poreikius, stengtis juos
patenkinti, o individualių poreikių turintis asmuo turi apmokėti kainų skirtumą kuris susidaro
tenkintant šiuos poreikius, taip pat jei LSTA tenkindama šiuos individualius poreikius patiria
išlaidas, asmuo, kuris pageidauja tam tikrų, papildomų poreikių privalo LSTA apmokėti patirtas
išlaidas.
MAISTPINIGIAI:
1. Maistpinigių išmokėjimo tvarka yra tokia, kokią nustato LR Sporto departamento nutarimas
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1. Savivaldybių ir apskričių
sporto varžybos ir pasirengimo
joms sporto stovyklos
2. Lietuvos čempionatai, kitos
šalies masto sporto varžybos ir
pasirengimo joms sporto
stovyklos
3. Tarptautinės sporto varžybos
ir pasirengimo joms sporto
stovyklos
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4. Pasirengimas žiemos bei
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parolimpinėms žaidynėms
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–
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Pastabos: 1. Kitais sporto renginių dalyviais laikomi treneriai, teisėjai, gydytojai, masažuotojai,
mokslininkai, psichologai, vadybininkai, rinktinių vadovai ir kitas pagal tarptautinių sporto šakų varžybų taisyklių
reikalavimus būtinas aptarnaujantis personalas.
2. Per jaunimo ir suaugusiųjų sporto renginius sportininkams, kurie sveria daugiau kaip 100 kilogramų arba
yra aukštesni nei 195 centimetrų (vyrai) ir 190 centimetrų (moterys), prie nustatyto dydžio vienos paros maitinimosi
išlaidų piniginės kompensacijos pridedama 3,48 euro.
3. Olimpinės rinktinės nariams, kurie sveria daugiau kaip 100 kilogramų arba yra aukštesni nei
195 centimetrų (vyrai) ir 190 centimetrų (moterys), prie nustatyto dydžio vienos paros maitinimosi išlaidų piniginės
kompensacijos pridedama 5,21 euro.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. LSTA atsakingas asmuo nustato vykstančios į kelionę delegacijos vadovą, kuris privalo
bendradarbiauti su LSTA atsakingu asmeniu nuo kelionės organizavimo pradžios iki atvykimo iš
kelionės, bei kelionės organizavimo bei pačios kelionės metu tarpininkauti tarp LSTA atsakingo
asmens arba kitų delegacijos dalyvių, o kelionėje spręsti organizacines ir kitas problemas,
ištikusias kelionės metu bei apie susidariusią situaciją informuoti LSTA atsakingą asmenį.
2. LSTA atsakingas asmuo, paskiriant delegacijos vadovą, turi įsitikinti, kas pastarasis turi visus
tinkamus dokumentus (galiojančią trenerio licenziją, galiojantį asmens dokumentą, jei reikia
kitų dok.)
3. Visais atvejais galutinį sprendimą dėl kelionės organizavimo, atsižvelgiant į šiose taisyklėse
išdėstytas nuostatas, priima LSTA atsakingas asmuo.
4. Keliaujančių asmenų delegacijos vadovas, turintis pagrindo manyti, kad LSTA atsakingas
asmuo organizavo kelionę nesilaikydamas šių taisyklių, turi teisę apskųsti LSTA atsakingo
asmens veiksmus LSTA Vykdomajam komitetui surašydamas motyvuotą skundą, kuriame turi
būti nurodytas konkretus šių taisyklių punktas, kuris buvo pažeistas, bei kokios kilo neigiamos
pasekmės, padarytos žalos dydį. LSTA Vykdomasis komitetas privalo tokį skundą išnagrinėti per
artimiausią LSTA Vykdomojo komiteto posėdį bei priimti sprendimus (dėl LSTA atsakingo
asmens veiksmų įvertinimo, neigiamų padarinių panaikinimo, žalos atlyginimo). Jei skunde
nebus nurodyta nors vieno iš šių kriterijų (pažeistas taisyklių punktas, neigiami padariniai, žalos
dydis, jų priežastinis ryšys), skundas nagrinėjamas nebus.

