LASF ralio komiteto posėdžio Protokolo Nr. 2013-19,

Priedas Nr. 2

From: Miglė Žalnierukynienė [mailto:migle.zalnierukyniene@pitlane.lt]
Sent: Friday, December 13, 2013 10:06 AM
To: Rasa / LASF
Subject: sutarties koregavimas

Laba diena,
Kaip ir minėjome anksčiau, tokios sutarties negalime pasirašyti, reikalingi pakeitimai. Benediktas Vanagas
pokalbio metu su Rolandu Dovydaičiu išsakė mūsų poziciją šiuo atžvilgiu.
Varžybų organizavimo sutarties punktai:
4.1.5. Įnešti į Federacijos sąskaitą Ralio komiteto nustatytą depozitą 10000 Lt. Depozito suma grąžinama po
Varžybų aptarimo (ne vėliau kaip 2014-02-14 d.) arba po apeliacijų nagrinėjimo Apeliaciniame teisme.
Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklės numato, kad „Komitetas
priimdamas paraišką Organizatoriaus licencijai gauti, gali pareikalauti pateikti ir papildomų duomenų,
įrodančių kandidato į varžybų organizatoriaus finansinę padėti ir galimybes, jo kompetenciją ir kita ir /arba
nustatyti depozito sumą, kuri, neįvykdžius varžybų organizavimo sutartyje numatytų sąlygų, būtų
negrąžinama“.
Mūsų nuomone UAB „Pitlane“ organizatorių komanda turi kompetencijos bei ilgą didelių renginių
organizavimo patirtį. Priimant paraišką nebuvo reikalaujama papildomų duomenų. Atsižvelgiant į taisykles
depozito mokėjimą mūsų sutartyje norime panaikinti. Bet kuriuo atveju (tai daugiau liečia tolimesnių etapų
organizatorius) nemanome, kad organizatoriai, ir taip investuojantys į renginį, turėtų galimybę susimokėti
depozitą ankščiau nei paraiškų priemimo termino pabaiga.
4.8. Vadovaujantis LASF simbolių naudojimo taisyklėmis, visuose oficialiuose varžybų dokumentuose, o taip pat
varžybų informacinėje medžiagoje (TV, spauda, radijas, internetas, lankstinukai, plazminiai ekranai, stendai,
skrajutes, varžybų gidas, bilietai, svečių kortelės ir kita su varžybomis susijusi atributika) naudoti LASF
emblemą (logotipą) ir/ar užrašą ir/ar pavadinimą “Lietuvos automobilių sporto federacija” .
Kaip minėjome ir anksčiau, turime specialius susitarimus su media kanalais ir kiekvieno papildomo partnerio
pozicija yra vertinama papildomais kaštais. LASF logotipą galime talpinti ralio reklamoje, tačiau jei dėl to
patiriam papildomų sąnaudų, federacija turi įsipareigoti jas padengti. Šiuo metu žinome, kad papildomas
partneris padidins mūsų media kampanijos biudžetą televizijoje, internetiniuose baneriuose ir plazminiuose
ekranuose. Mes dažnu atveju nededam net organizatoriaus reklamos nes tai tiesiog papildomai kainuoja.
6. Organizatoriaus atsakomybė
6.1. Organizatorius prisiima visą atsakomybę dėl netinkamo Varžybų saugumo organizavimo ir įsipareigoja
ginti Federaciją nuo bet kokių prieš ją dėl netinkamo Varžybų saugumo nukreiptų reikalavimų,
grindžiamų pretenzijomis, jog dėl netinkamo Varžybų saugumo buvo padaryta žala tretiesiems
asmenims. Organizatorius sutinka kompensuoti Federacijai ir padengti visus jos nuostolius bei išlaidas,
įskaitant ir advokato honorarą, priteisiamą iš Federacijos pagal tokius reikalavimus.

Varžybų organizavimo taisyklėse yra privalomas reikalavimas, 3 str. kuriame aiškiai apibrežta, kad LASF
KOORDINUOJA organizavimą, o ne organizuoja. Šiuo atveju šis punktas neaktualus.
Pagarbiai,
Miglė Juškaitė - Žalnierukynienė
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