LĪGUMS

Par “Shuttle Time”
badmintona komplektu nodošanu lietošanā
Šis līgums nosaka, ka Latvijas Badmintons federācija (turpmāk tekstā - LBF) bez atlīdzības nodod
lietošanā _______________________________________________________________________
(turpmāk tekstā - Skola) Pasaules badmintona federācijas (turpmāk tekstā - BWF) programmas
“Shuttle Time” badmintona komplektu (turpmāk tekstā - Komplekts).
1. Par Komplektu:
1.1. Komplekts ietver:
1.1.1. “Yonex” badmintona raketes - 16
1.1.2. badmintona tīklus - 4
1.1.3. badmintona bumbiņas “Yonex" neilona - 4 x 6
1.1.4. Somu inventāra glabāšanai un pārnēsāšanai.
1.2. Komplekta vērtība ir €100 (Viens simts eiro).
2. Skola apņemas:
2.1. Organizēt badmintona nodarbības skolas mācību programmas sporta stundu ietvaros;
2.2. Nodrošināt, ka fakultatīvu vai ārpusstundu nodarbību ietvaros Skolas audzēkņiem, kā arī
apkārtnē dzīvojošajiem badmintona entuziastiem ir iespēja Skolas telpās spēlēt badmintonu ārpus
sporta stundu laika. Šo nodarbību laikus un apmaksas nosacījumus nosaka Skola.
2.3. Mācību gada laikā deleģēt vismaz 2 pārstāvjus uz vismaz vienu no LBF kalendārā minētajiem
badmintona turnīriem, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas čempionātam attiecīgajā vecuma grupā;
2.4. Sarīkot badmintona turnīru vismaz vienā vecuma grupā savas skolas audzēkņiem un/vai
apdzīvotās vietas iedzīvotājiem, kurā piedalās vismaz 6 dalībnieki vienā kategorijā;
2.5. Vismaz reizi gadā izplatīt uz vietas (e-pastā, interneta lapā vai informācijas stendā u.c.) LBF
atsūtīto un vietējiem badmintona entuziastiem, tai skaitā jauniešiem aktuālo informāciju par
Latvijas ievērojamākiem badmintona notikumiem, tai skaitā uzaicinājumiem uz Latvijas
čempionātiem, treniņnometnēm, semināriem, izlases braucieniem, badmintona sacensībām;
2.6. Līdz 1.jūlijam atsūtīt uz LBF atskaiti brīvā formā par to, kā Komplekti ir izmantoti aizvadītajā
mācību gadā. Šo informāciju LBF var izmantot arī publiskai lietošanai, tai skaitā LBF interneta
lapā, publiskajā komunikācijā un sociālajos tīklos.
3. Skolas atbildība:
3.1. Skolai nav tiesības komplektu nodot trešās personas rīcībā bez saskaņojuma ar LBF.
3.2. Ja Skola nav izpildījusi Līguma 2.punktā minēto apņemšanos 18 mēnešu laikā kopš
Komplektu pieņemšanas, tad Skolai ir pienākums atgriezt Komplektu LBF rīcībā;
3.2.1. Gadījumā, ja Skola nevar atgriezt Komplektu tādā stāvoklī, ka to var izmantot cituviet, Skolai
ir jākompensē radušies zaudējumi šādā apmērā:
3.2.1.1. €5 par vienu badmintona raketi;
3.2.1.2. €5 par vienu badmintonu tīklu.
4. Pušu paraksti:
LBF

Skola
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