
Nuo gegužės 20 d.  treniruoklių salė atveria duris 

Pagal Vyriausybės nutarimą, vykdant individualias sporto veiklas bei fizinio aktyvumo 

pratybas, turės būti užtikrinamas ne mažesnis kaip 5 kvadratinių metrų plotas, tenkantis 

vienam asmeniui. Dėl šios priežasties bus ribojamas sportuojančių žmonių skaičius. Taip 

pat ribojamas sportavimo laikas asmeniui iki 1 val. 20 val. 

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centras pasilieka teisę neįleisti lankytojų, jei duotuoju 

momentu treniruoklių salėje yra maksimalus lankytojų skaičius. Prieš ateinant sportuoti, 

rekomenduojame pasitikrinti treniruoklių salės užimtumą telefonu: 

Savaitės diena Užsiėmimų laikas Registruotis telefonu: 

PIRMADIENIS 9.00 – 10.20 

10.30 – 11.50 

8 653 97410 

15.30 – 16.50 

17.00 – 18.20 

18.30 – 19.50 

8 629 70316 

ANTRADIENIS 9.00 – 10.20 

10.30 – 11.50 

8 672 09575 

15.30 – 16.50 

17.00 – 18.20 

18.30 – 19.50 

8 629 70316 

TREČIADIENIS 9.00 – 10.20 

10.30 – 11.50 

8 672 09575 

15.30 – 16.50 

17.00 – 18.20 

18.30 – 19.50 

8 629 70316 

KETVIRTADIENIS 9.00 – 10.20 

10.30 – 11.50 

8 672 09575 

15.30 – 16.50 

17.00 – 18.20 

18.30 – 19.50 

8 629 70316 

PENKTADIENIS 9.00 – 10.20 

10.30 – 11.50 

8 653 97410 

15.30 – 16.50 

17.00 – 18.20 

18.30 – 19.50 

8 629 70316 

ŠEŠTADIENIS 10.00 – 11.20 

11.30 – 12.50 

13.00 – 14.20 

8 629 70316 

 



 

Lankytojų dėmesiui: 

 

 Laikykitės saugaus, ne mažesnio kaip 2 metrai, atstumo tarp vienas 

kito ir darbuotojo. 

 Nerekomenduojame lankytis rizikos grupės asmenims (vyresni nei 

60 metų amžiaus, sergantys lėtinėmis ligomis, ar turintys 

nedarbingumo pažymėjimus). 

 Prašome laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo (kosint ar čiaudint - 

prisidengt veidą alkūne, jei yra galimybė vienkartine nosinaite).  

 Ribojamas lankytojų skaičius, tad esant didesniam žmonių 

susibūrimui, lankytojai nebus įleidžiami, kol esantys treniruoklių 

salėje nebaigs sportuoti. 

 Ribojamas sportavimo laikas asmeniui iki 1 val. 20 val. 

 Treniruoklių salėje dirbantys instruktoriai turi teisę neįleisti į sporto 

klubą bent kokių ligos požymių turinčių asmenų. 

 Dažnai plaukite rankas šiltu vandeniu su muilu.  

 Dėl Jūsų saugumo draudžiama naudotis dušais. 

 Po užsiėmimo treniruoklių salėje, prašome neužsibūti ir kaip 

įmanoma greičiau palikti patalpas.  

 Sporto metu apsauginių veido kaukių galite nedėvėti, tačiau esant 

persirengimo, bendro naudojimo patalpose, rekomenduojame dėvėti 

veido kaukę ar respiratorių.  

 

Prašome Jūsų būti atsakingiems patiems už save ir kitus ir laikytis 

nustatytų reikalavimų bei rekomendacijų. 


