
 

 

VšĮ „ TELŠIŲ FUTBOLO ATEITIS“  
ATMINTINĖ TĖVAMS  

(svarbiausi dokumentai ir informacija) 
 
 

Mieli tėveliai, labai džiaugiamės ir sveikiname Jus ir Jūsų vaiką pradėjus lankyti FC “Džiugas” futbolo 

treniruotes. Skatiname bendardarbiauti ir  bendromis pastangomis ugdyti vaiko valią siekti užsibrėžto tikslo, 

mokyti atsakomybės, nuolat motyvuoti ir skatinti, kartu kurti profesionalesnę futbolo aplinką ir ją tausoti, 

drauge ieškoti atsakymų ir geriausių sprendimų siekiant sklandaus darbo ir džiuginančių rezultatų   

Norime pasidalinti su Jumis svarbiausia informacija ir būtiniausiais veiksmais, kuriuos turime atlikti 

pradėdami mūsų bendrą darbą ir ilgą kelią į jaunojo futbolininko  sėkmingą karjerą   

 

Prašome naujokų, iki rugsėjo 10 d. pateikti ĮSTAIGOS administracijai arba treneriams: 

1. MEDICININĘ PAŽYMĄ - “sportuoti leidžiama” (forma Nr.068/a arba kt.) kas 6 mėn.!; 

2. Užpildytą PRAŠYMĄ DĖL VAIKO PRIĖMIMO į futbolo treniruotes (Forma pridedama); 

3. Užpildytą SUTARTĮ tarp Jūsų ir VšĮ “Telšių futbolo ateitis” (Sutartis pridedama); 

4. Vaiko ASMENS DOKUMENTO KOPIJA (gim. liudijimą, tapatybės kortelę ar paso kopiją); 

5. TĖVŲ (GLOBĖJŲ)SUTIKIMĄ dėl leidimo vykti į varžybas su  Klubo treneriais (kas 12 mėn.); 

6. PRAŠYMO DĖL LENGVATOS TAIKYMO (jeigu galima lengvata, gali būti ir laisva forma)  

Pastaba: atsiprašome tų, kurie lankote ankščiau ir jau buvote pateikę dalį dokumentų, tačiau keitėsi 
tam tikros formos, tvarkos, todėl šiuo norime iš esmės atsinaujinti su visais pagal vienodą standartą)  

 
Taip pat prašome susipažinti ir laikytis šių tvarkų bei vaikučių motyvavimo   

 “Įmokų už vaikų treniruotes apmokėjimo tvarka” (rasite www.fcdziugas.lt ) 

  Atmintinė tėveliams – vaiko skatinimui namuose  

  Aprangų užsakymo tvarka  

  Aprangos pasiūlymai – pagrindiniai komplektai (kainos galioja 2018m.) 

  FC “Džiugas” jaunojo futbolininko kodeksas  

 
Papildoma informacija: 

 Nuo 2018.10.01 mokestis už futbolo treniruotes  - 15 eur/ mėn.  

 Nuo 2019 m. futbolo paslaugos teikiamos ir mokestis mokamas 11 (vienuolika) mėnesių per metus. 

 Mokestis už teikiamas futbolo paslaugas mokamas bankiniu pavedimu ne rečiau kaip tris kartus per metus:  

- už rugpjūčio-lapkričio mėn. (RUDUO) iki rugsėjo 15 d. (šiemet iki rugsėjo 30d.) 

- už gruodžio-vasario mėn. (ŽIEMOS) iki gruodžio 15 d.,  

- už kovo-birželio mėn. (PAVASARIS) iki kovo 15 d.; 

 Rekvizitai: VšĮ Telšių futbolo ateitis, Įm. k 303277685AB Sąskaitos Nr. LT264010051002139360, Luminor bankas 

 Jeigu vaikas nusprendžia nebelankyti treniruočių – būtina informuoti ir pateikti sutarties nutraukimo prašymą. 

 Kontaktai pasiteiravimui:  

Tel. +370 630 59801,  

el. paštas: info@fcdziugas.lt, www.fcdziugas.lt 

http://www.fcdziugas.lt/

