
LIETUVOS DVIRAE
LITHUANIAN

-\ r{tuj t,sPo
CYGLING F

RTO FEDERACIJA
EDERATION

o

o

o

o

o

o

o

o

Vidin0s tvarkos apra5as
Org anizacij os klientq aptarnavimo standartas

Lietuvos dviraiiq sporto federacijos (toliau - Federacija) klientais yra laikomi:

Federacijos nariai;
Profesionalfis dviratininkai, jq treneriai, aptamaujantis personalas;
Dviradiq sporto veteranai, megejai, vaikq ir jaunimo atstovai, jq tevai ar globejai;
Kiti dviradiq sporto klubq, organizacijq atstovai;
Dviradiq sporto v ar Zybr4 or ganizatoiai;
Dviradiq sporto bendruomenes atstovai, besidomintys dviradirtr sportu ir propaguojantys ji fizinio
aktywrmo ar pramogos tikslais;
Lietuvos ir tarptautiniq sporto bei kitq organizacijq atstovai;
Ziniasklaidos, Lietuvos vie5ojo sektoriaus, privataus verslo atstovai.

Klien tai aptarnauj ami :

1. Federacijos biure;
2. Telefonu;
3. Elektroniniu pa5tu;
4. Yarzdo konferencijos b[du;
5. Atsakant i paklausimus socialiniq tinklq paskyrose.

Apie atskiras aptarnavimo formas detdliau:

1. Klientq aptarnavimas Federacijos biure.

1.1 . Biuro darbo laikas: I-IV - nuo 8.30 iki 17.30 val., V - nuo 8.30 iki 16.30 val. VI-V[ biuras nedirba.
Prie5venting darbo dien4 dirbama kaip penktadieniais.

1.2. Federacijos biuras yra isiktirgs verslo centro ,,B Nordic 26" 203-ioje erdveje (J. Basanavidiaus g.26,
II auk5tas). Verslo centre naudojamos praejimo kontroles korteles, tad atvykus i verslo centr4 bUtina
paskambinti bendruoju Federacijos telefono numeriu 8 698 46020, kad Federacijos darbuotojas Jus
pasitiktq.

1.3. Siekiant taupyti Kliento laik4 ir del ribotos Federacijos biuro erdves, rekomenduojama del vizito
tartis i5 anksto telefonu.

cijos biur4 galimi tik i5imtinais atvejais, tik susitarus i5 anksto ir tik laikantis visq LR Vyriausybes ar
sveikatos apsaugos institucijq numatytq reikalavimq bei rekomendacijq: privalomas medicinines
kaukes devejimas, rekomenduojamas atstumo laikymasis, dezintfekciniq priemoniq naudojimas,
kita.
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2. Klientq aptarnavimas telefonu.

2.1. Bendro pobtidZio klausimais Klientai aptarnaujami telefonu 8 698 46020.
2.2.Klierfiai aptarnaujami Federacijos darbo laiku: I-IV - nuo 8.30 iki 17.30 val., V - nuo 8.30 iki 16.30

val.
2.3. Jei Klientas skambina ne darbo valandomis, Federacijos darbuotojas perskambina ne veliau kaip per

dvi artimiausias Federacijos darbo valandas.
2.4. JeL Klientas skambina ir telefonas yrauZimtas, Federacijos darbuotojas perskambina ne veliau kaip

per artimiausiq valand4.
2.5. Jet savaitgaliais ar darbo dienq velesniais laikais vyksta Federacijos organizuojamos varZybos, rengi-

nys ir Klient4 domina su tuo susijg klausimai, rekomenduojama skambinti renginiq vadybininkui
arba kitam Federacijos darbuotojui jo asmeniniu (tarnybiniu) telefono numeriu.

2.6. Jei Klientas telefoninio pokalbio metu nesilaiko tipinio mandagaus telefoninio bendravimo nonnq ar
demonstruoja akivuzdZi4 nepagarb4, Federacijos darbuotojas, ispejgs apie tai paSnekov4, turi teisg
nuhaukti pokalbi, jei Klientas ir po ispejimo nesilaiko pagarbaus bendravimo normq.

3. Klientq aptarnavimas elektroniniu pa5tu

3.1. Bendro pob[dZio klausimais Klientai aptarnaujami el. pa5tu lr:]iLf:l:.ietfiL..!1.
3.2.lbetkuri Kliento elektronini laiSk4 turi bflti atsakyta ne veliau kaip per 24 valandas (darbo dienomis).

I penktadieni-selcnadieni siqstus lai5kus atsakoma per minet4 terminq skaidiuojant nuo artimiausio
pirmadienio 8.30 val.

3.3. UCI licencijq i5davimo klausimais Klientai aptarnaujami el. pa5tu ijq=rUil_tip(iliLlg_tJ"l.
3.4. Federacija pasilieka teisg neatsakyti i lai5kus su reklaminiais pasi[lymais, taip pat i lai5kus, kuriuose

rodoma akivaizdi nepagarbl Federacijai ar jos darbuotojams.

4. Klientq aptarnavimas nuotoliniu biidu.

4.1. Klientq aptamavimas galimas nuotoliniu biidu, naudojant ,,Zoom" platform4, del vaizdo pokalbio su
Federacijos darbuotoju sutarus i5 anksto.

4.2.Delvaizdo pokalbio rekomenduojama tartis el. pa5tu iU.[fl0:te[gilt. Siundiant laiSk4 rekomenduojama
nurodyti pokalbio tem4, Kliento interes4, pateikti klausimus.

4.3. Del vaizdo pokalbio rekomenduojama tdrtis bent pries dvi darbo dienas.

5.Klientq aptarnavimas atsakant i paklausimus socialiniq tinklq paskyrose.

5.1. Klientas gali pateikti klausim4 Federacijos socialiniq tinklq paskyrose, i kuri Federacijos atstovas,
administruojantis paskyr4, atsako klausim4 pateikusiam asmeniui privadia arba vie5a Zinute (ei klau-
simas ar atsakymas aktualus ir platesnei auditorijai) per 48 val.

5.2. Federacijos darbuotojas turi teisg neatsdkineti ir i5 paskyros Salinti klausim4, kuris neatitinka manda-
gaus ar eti5ko bendravimo nofinq.

5.3. Jei Federacijos darbuotdas, administruojantis paskyr4, nera kompetetingas atsakyti i Kliento pateikt4
klausim4, jis auk5diau mineta tvarka informuoja Klient4, kad atsakymas bus pateiktas veliau.
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Pagrindiniai Klientq aptarnavimo principai:

1. Klient4 aptarnaujantis Federacijos darbuotojas laikosi pagarbos, mandagumo, atitinkamos
kompetencijos ir,,vieno langelio" (i Kliento klausimus atsakyti to padio pokalbio metu) Klientq
aptarnavimo principq.

2. Klientai aptarnaujami lietuviq, o esant poreikiui ir anglq bei rusq (jei yra galimybe) kalbomis.
3. Jei Klientas aptarnavimo metu nesilaiko tipinio mandagaus bendravimo normq ar demonstruoja

akivaizdZiq nepagarb4, Federacijos darbuotojas, ispejgs apie tai paSnekov4, turi teisg nutraukti
pokalbi, jei Klientas ir po ispejimo nesilaiko pagarbaus bendravimo normq.

4. UZ Klientq aptarnavimo standarto laikymqsi yra atsakingas Federacijos generalinis sekretorius.
Klientq pastabos, pasifllymai ar nusiskundimai pateikiami el. pa5tu j::.1).8[Lii4i]S1:i@ldS{t su
priera5u "Klientq aptarnavimas", i kuriuos atsakymas pateikiamas per 24 val.

Tvirtinu:
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