SUTARTIS DĖL VAIKO DALYVAVIMO STOVYKLOJE
2022 m. ________________________d.
Druskininkai
VŠĮ „Plaukimo klubas”, juridinio asmens kodas 304296375, registruotas buveinės adresas J. Jasinskio g. 12,
Vilnius, atstovaujama direktorės Sigitos Špokienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – Stovyklos
organizatorius) ir
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
(Tėvų/globėjų vardas ir pavardė, gimimo metai, adresas, tel. numeris)
(toliau – Klientai), atstovaujantis vaiko ..................................................................................................
(Vaiko vardas, pavardė ir gimimo metai)
interesus, sudaro šią sutartį (toliau – Sutartis) dėl vaikų neformaliojo švietimo paslaugų suteikimo,
organizuojant stovyklą:
I.
1.1.

1.2.
1.3.

SUTARTIES OBJEKTAS
Stovyklos organizatorius įsipareigoja Kliento sūnui/dukrai ___________________________, gimusiam
_______________ (toliau – Stovyklautojas arba Vaikas, vaikai), organizuoti vasaros poilsį vaikų dienos
stovykloje „Jūrų liūtas” (toliau – Stovykla) Sutartyje nurodytu metu.
Stovyklos vykdymo vieta Lietuvos sporto centras. M. K. Čiurlionio g. 115 A, Druskininkai
Stovyklos laikas – nuo 2022 m. _____________ d. iki 2022 m. _________________ d.

II.

SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Stovyklos organizatorius įsipareigoja:
2.1.1. Užtikrinti kokybišką̨ paslaugų teikimą̨ pagal neformalaus vaikų švietimo programą (toliau –
Stovyklos programa);
2.1.2. Įgyvendinti Stovyklos programą;
2.1.3. Ugdyti vaikų savarankiškumo, sveikos gyvensenos, sportiškumo, socialinių įgūdžių nuostatas;
2.1.4. Sudaryti bendravimo ir saviraiškos galimybes;
2.1.5. Užtikrinti vaikų priežiūrą, saugą, sveikatą ir žalingų įpročių prevenciją;
2.1.6. Supažindinti su Stovyklos taisyklėmis;
2.1.7. Laiku informuoti Stovyklautojo tėvus/globėjus Stovyklautojui susirgus ar įvykus nelaimingam
atsitikimui.
2.2. Stovyklos organizatoriaus teisės ir atsakomybės ribojimas:
2.2.1. Stovyklos organizatorius neatsako už vaikų paliktus ar/ ir pamestus Stovyklos metu Stovyklautojo
daiktus ir neatlygina dėl to patirtų nuostolių. Stovyklos organizatorius rekomenduoja
Stovyklautojui neturėti su savimi brangių daiktų, mobiliųjų telefonų, kompiuterių ir kitos
technikos.
2.2.2. Užtikrinant Stovyklautojo saugumą ir Stovyklos taisyklių laikymąsi, Stovyklos organizatorius turi
teisę patikrinti Stovyklautojo atsivežtus daiktus ir, esant būtinumui, juos laikinai iš jo paimti.
Išvykstant iš Stovyklos, daiktai grąžinami Stovyklautojui ar Stovyklautojo atstovui, išskyrus greitai
gendantį maistą.
2.2.3. Stovyklos organizatorius nėra atsakingas už vaikų sveikatos sutrikimus, nelaimingų atsitikimų
metu kilusią bet kokią žalą, išskyrus, jeigu tokia žala kilo dėl Stovyklos organizatoriaus kaltės.
Stovyklos organizatorius rekomenduoja apdrausti Stovyklautojo sveikatą ir nelaimingų atsitikimų
riziką.
2.2.4. Stovyklos organizatorius yra atsakingas už Stovyklautojo saugumą nuo Vaiko perdavimo vadovui
iki grąžinimo tėvams (t.y. tik Stovyklos laiku, kol Stovyklautojas yra Stovyklos organizatoriaus
žinioje).
2.3. Stovyklautojo atstovas (tėvai/ globėjai) įsipareigoja:

Paslaugas įsigyti ir sutartį pasirašyti www.klubasbanga.lt
Užtikrinti, jog į Stovyklą atvežamas vaikas yra sveikas ir neturi jokių sveikatos sutrikimų,
problemų, kurios gali turėti įtakos žalos vaikui, vaiko sveikatai atsiradimui ar negalėjimui įvykdyti
Stovyklos programos.
2.3.3. Užtikrinti, kad vaikas turėtų Stovyklos metu galiojančią sveikatos pažymą, patalpintą
www.esveikata.lt
2.3.4. Vaikui susirgus, nedelsiant informuoti vadovą ar Stovyklos organizatoriaus registratūros
darbuotoją.
2.3.5. Užtikrinti, kad Stovyklautojas į Stovyklą iš namų neatsivežtų rūkalų ir kitokių kvaišalų (alkoholio,
narkotinių medžiagų), energetinių gėrimų, nesveikų užkandžių ir pan.
2.3.6. Prisiimti atsakomybę bei atlyginti nuostolius Stovyklos organizatoriui, jei jų vaikas Stovyklos metu
savo kaltais veiksmais padarytų žalos Stovyklos organizatoriui, kitiems Stovyklos dalyviams ar
Stovyklos metu naudojamam turtui.
2.3.7. Susipažinti pačiam ir supažindinti vaiką (Stovyklautoją) su Stovyklos sutarties sąlygomis.
2.3.8. Susipažinti pačiam ir supažindinti vaiką (Stovyklautoją) su LR Sveikatos apsaugos ministro
Sprendimu dėl neformaliojo vaikų švietimo būtinų sąlygų reikalavimais ir jų laikytis:
• asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);
• draudimą veiklose dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir
daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga,
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).
2.3.9. Pasiimant laikinai vaiką iš Stovyklos (ar anksčiau išvykstant) perspėti Stovyklos vadovą. Jeigu
vaiką̨ patikėsite atsiimti giminėms, arba kitiems asmenims, jie privalo pateikti raštišką̨ įgaliojimą̨,
nurodant įgalioto asmens vardą̨, pavardę ir asmens kodą̨.
2.3.10. Leisti Stovyklos medikui teikti Stovyklos dalyviui (vaikui) būtinąją medicininę priežiūrą ir
pagalbą.
2.3.11. Leisti Stovyklos vadovui tikrinti Stovyklos dalyviui (vaikui) temperatūrą bet kuriuo Stovyklos
laiku, kol Stovyklautojas yra Stovyklos organizatoriaus žinioje.
2.3.12. Leisti Stovyklos organizatoriui, Vaikui atvykus į Stovyklą ir (ar) esant būtinumui patikrinti
Stovyklos dalyvio asmeninius daiktus.
2.3.13. Nurodyti sveikatos ypatumus (alergijas), vartojamus vaistus ar nestandartinius (jeigu tokie
yra) vaiko elgesio polinkius ar kita (nenurodžius šių ypatumų, nelaimės atvejais, atsakomybė
tenka tėvams):
2.3.13.1. ________________________________________________________;
2.3.13.2. ________________________________________________________;
2.3.13.3. ________________________________________________________;
2.3.13.4. ________________________________________________________.
2.3.1.
2.3.2.

2.3.14. Užtikrinti, jog Stovyklautojas neatsiveš į Stovyklą jokių vaistų, kurie nėra jam skirti gydytojo.
III.

SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Stovyklos termino (laiko) pabaigos.
Stovyklos organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį jeigu Stovyklos veikla negali
vykti/arba gali vykti per maža apimtimi dėl LR Vyriausybės įvesto karantino ar kitų draudimų/ribojimų,
skirtų Covid-19 pandemijai suvaldyti arba dėl bet kokių kitų priežasčių. Tokiu atveju Stovyklos
organizatorius įsipareigoja Stovyklautojo atstovui grąžinti 100% kelialapio mokesčio, jei jis buvo
sumokėtas.
3.3. Stovyklos organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl Sutartyje numatytų Stovyklautojo
įsipareigojimų nevykdymo ir (ar) išsiųsti Stovyklautoją iš Stovyklos jai nepasibaigus, jeigu
Stovyklautojas nesilaikys Stovyklos sutartyje nurodytų reikalavimų, t. y.:
3.3.1. Dėl blogo elgesio kitų stovyklautojų atžvilgiu (terorizavimo, muštynių ir kitų veiksmų, keliančių
pavojų kitų vaikų sveikatai ir gyvybei, vagystės ir kt.);
3.3.2. Dėl rūkymo, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo bei platinimo;
3.3.3. Energetinių gėrimų vartojimo;
3.3.4. Stovyklos turto, inventoriaus piktybinio gadinimo.
3.1.
3.2.

Sutarties 3.3. punkte nurodytais atvejais mokestis už Stovykloje neišbūtą laiką nėra grąžinamas.
Stovyklautojo atstovas turi teisę nutraukti Sutartį pagal Stovyklos organizatoriui pateiktą motyvuotą
prašymą ir sugrąžinti iki 70 proc. mokesčio už neišbūtą laikotarpį, jeigu Sutartis nutraukiama neišbuvus
pusės Stovyklos laiko. Šios Sutarties 3.3. punkto atveju, mokestis nėra grąžinamas jokiomis
aplinkybėmis. Tuo atveju, jeigu Stovyklautojas išbūna pusę ir daugiau Stovyklos laiko, už Stovyklą
sumokėti pinigai nėra grąžinami.
3.6. Stovyklautojo atstovas turi teisę nutraukti Sutartį iki prasidedant Stovyklos pirmai dienai, esant vaiko
ligos atvejui ir turint galiojančią gydytojo pažymą. Tokiu atveju yra grąžinama 80 proc. mokesčio už
Stovyklą.
3.7. Likus 7 (septynioms) dienoms iki Stovyklos pirmos dienos, Stovyklautojo atstovas turi teisę nutraukti
Sutartį pagal Stovyklos organizatoriui pateiktą motyvuotą prašymą ir susigrąžinti 80 proc. sumokėto
mokesčio.
3.8. Stovyklos organizatorius turi teisę vienašališkai perkelti Stovyklautoją į kitą grupę, nei jis buvo
užregistruotas, ar sujungti kelias grupes į vieną laikantis visų LR Vyriausybės įvesto karantino ar kitų
reikalavimų, skirtų Covid-19 pandemijai suvaldyti. Tuo atveju už Stovyklą sumokėti pinigai nėra
grąžinami.
3.4.
3.5.

IV. PAPILDOMOS SĄLYGOS
Atsižvelgiant į tai, kad vykdant Sutartį yra perduodami asmens duomenys (įskaitant nepilnamečio
duomenis), šiuos duomenis gaunanti Šalis užtikrina, kad tvarkys gautus asmens duomenis jos interesais
veikiančių kitų asmenų tik laikantis šių asmenų nurodymų, Sutarties ir taikytinų teisės aktų reikalavimų.
Gauti asmens duomenys bus teikiami, gaunami ir tvarkomi tik Sutartyje numatytais tikslais. Jei
duomenis gaunanti Šalis dėl bet kokių priežasčių negali užtikrinti atitikties Sutarčiai ar duomenų
apsaugos teisės aktams, ji įsipareigoja kuo skubiau pranešti duomenis teikiančiai Šaliai apie tai, kad
nebegali užtikrinti atitikties, ir tokiu atveju duomenis teikianti šalis turi teisę sustabdyti duomenų
perdavimą ir nebeleisti tvarkyti duomenų, taip pat nutraukti Sutartį, jei neteikiant duomenų yra
neįmanoma jos vykdyti. Asmens duomenis gaunančios Šalies darbuotojai ar kiti įgalioti asmenys, kurie
tvarkys asmens duomenis, yra įsipareigoję užtikrinti gautų asmens duomenų konfidencialumą.
3.10. Stovyklos organizatorius patvirtina, jog yra apdraudęs savo veiklos civilinę atsakomybę.
3.11. Pasirašydamas šią Sutartį, Stovyklautojo atstovas neprieštarauja, kad Stovyklautojas būtų filmuojamas
ir/ar fotografuojamas, o gauta medžiaga, įskaitant Stovyklautojo atvaizdą naudojama Stovyklos
organizatoriaus komunikacijoje.
3.9.

ŠALIŲ PARAŠAI
Stovyklos organizatorius:
Vardas, Pavardė:

Tėvai (Globėjai)
Vardas, Pavardė:

Parašas:

Parašas:

