SUTARTIS – SUTIKIMAS DĖL VAIKO DALYVAVIMO VASAROS STOVYKLOJE
2021 m. ________________ mėn. ___ d., Vilnius
Sporto klubas „Budora“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti asociacija, buveinės adresas: J.
Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius, juridinio asmens kodas: 300602141 (toliau – Sporto klubas), ir
________________________________________________________________________________
(Tėvų/ globėjų vardas ir pavardė, adresas, tel. numeris)
(toliau – Klientas), atstovaujantis vaiko(-ų) (toliau – Dalyvio(-ių)):
________________________________________________________________________________
(vaiko(-ų) vardas ir pavardė, tel. numeris)
interesus, sudaro šią sutartį – sutikimą (toliau – Sutartis) dėl vaiko(-ų) neformaliojo švietimo paslaugų suteikimo,
organizuojant vasaros stovyklą (toliau – Stovykla) ir susitaria dėl šių esminių Sutarties sąlygų:
Stovyklos pavadinimas:

„AktyvuOK vasarą“

Stovyklos paskirtis:

sporto ir laisvalaikio stovykla, kurioje bus organizuojamos sporto, edukacinės ir
pramoginės veiklos

Stovyklos data:

2021 m. liepos 12 d. - 18 d.

Stovyklos vieta:

Sodyba „Guosta“ (Stakliškės, Prienų raj.)

Maitinimas:

4 kartus per dieną.

Nuvežimas/parvežimas:

pagal atskirą užsakymą bus organizuojamas vaikų nuvežimas ir parvežimas iš
stovyklos

Apmokėjimas:

Užsiregistravus (pasirašius sutartį) mokamas 60 Eur avansas (pavedimu). Likusi
suma turi būti sumokama iki 2021-06-20.

Stovyklos
dalyviams:

kelialapio

kaina*

1.
2.
3.

registruojantis ir apmokant iki 2021-05-15 – 229€/asmeniui*;
registruojantis ir apmokant iki 2021-06-15 – 249€/asmeniui*;
registruojantis ir apmokant nuo 2021-06-16– 269€/asmeniui*.

* į Stovyklos dalyvio pilno kelialapio kainą įskaičiuota – apgyvendinimas ir
maitinimas, treniruočių programa, pramogos ir edukaciniai užsiėmimai.
Nuolaidos

Antram šeimos nariui taikoma 10% nuolaida nuo stovyklos kainos, trečiam, ketvirtam
ir t.t. šeimos nariui taikoma 20% nuo stovyklos kainos.
Stovyklautojams, kurie nedalyvaus treniruočių programoje
užsiėmimuose, taikoma 20% nuolaida nuo stovyklos kainos**.

ir

edukaciniuose

** į poilsinės Stovyklos kelialapio kainą poilsiautojams įskaičiuota – savarankiškas
poilsis, apgyvendinimas ir maitinimas.
Nuvežimo/parvežimo kaina:

1.
2.

kelionė autobusu į abi puses – 20 €/ asmeniu (mokama iš anksto pavedimu);
kelionė autobusu į vieną pusę – 10 €/ asmeniui (mokama iš anksto pavedimu ).

Sporto klubo vardu:

Klientas:

Prezidentas Donatas Imbras

(vardas, pavardė, parašas)
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SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

Sporto klubas įsipareigoja:
Užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą pagal numatytą Stovyklos programą;
Užtikrinti Dalyvių priežiūrą, saugą, sveikatą ir žalingų įpročių prevenciją;
Supažindinti Dalyvius su Stovyklos taisyklėmis ir programa;
Laiku informuoti Dalyvio tėvus/globėjus Dalyviui susirgus ar įvykus nelaimingam atsitikimui;
Organizuoti Dalyvių maitinimą 3 kartus per parą.

1.2.
1.2.1.

Sporto klubo teisės ir atsakomybės ribojimai:
Sporto klubas neatsako už Dalyvių paliktus ar pamestus Stovyklos metu daiktus ir neatlygina dėl to patirtų
nuostolių. Dalyviams rekomenduojama nesivežti su savimi brangių daiktų, mobiliųjų telefonų, kompiuterių ir kitos
panašios įrangos
Siekiant užtikrinti Dalyvių saugumą ir Stovyklos taisyklių laikymąsi, Sporto klubas turės teisę patikrinti Dalyvio
atsivežtus daiktus ir, esant būtinumui, juos laikinai iš jo paimti, jei tokių daiktų naudojimas nesuderinamas su
Stovyklos taisyklėmis. Išvykstant iš Stovyklos, paimti daiktai grąžinami Dalyviui ar jo tėvams/globėjams, išskyrus
greitai gendantį maistą;
Stovyklos organizatorius yra atsakingas už Dalyvio saugumą nuo Dalyvio perdavimo vienam iš Stovyklos vadovų
ar instruktorių iki Dalyvių grąžinimo tėvams.

1.2.2.

1.2.3.

Dalyvio tėvai/globėjai įsipareigoja:
Laiku atsiskaityti su Sporto klubu už teikiamas paslaugas. Mokestis už Stovyklą turi būti sumokėtas pavedimu iki
birželio 1 d., o registruojantis po birželio 1 d. – ne mažiau kaip likus 3 dienoms iki Stovyklos pradžios. Mokesčio už
Stovyklą dydis priklauso nuo mokesčio sumokėjimo dienos.
1.3.2. Užtikrinti, kad į Stovyklą atvykęs Dalyvis(-iai) yra sveikas(-i) ir neturi jokių sveikatos sutrikimų ar kitų problemų,
kurios gali turėti įtakos Dalyviui, jo sveikatai ar gebėjimui dalyvauti Stovykloje pagal numatytą Stovyklos programą.
Apie bet kokius Dalyviui taikomus apribojimus dėl dalyvavimo Stovyklos metu organizuojamuose renginiuose ar
ekskursijose, taip pat apie bet kokius Dalyvio turimas alergijas, vartojamus vaistus ar kitas Dalyvio sveikatai
svarbias aplinkybes Dalyvio tėvai/globėjai privalo prieš Stovyklos pradžią informuoti Stovyklos vadovą ir nurodyti
raštu, užpildant papildomos informacijos apie Dalyvį anketą;
1.3.3. Pateikti galiojančią Dalyvio medicininę pažymą;
1.3.4. Vaikui susirgus, nedelsiant informuoti vadovą ar Stovyklos vadovą/instruktorių;
1.3.5. Užtikrinti, kad Dalyvis į Stovyklą iš namų neatsivežtų draudžiamų daiktų, nurodytų Stovyklos taisyklėse;
1.3.6. Atlyginti nuostolius Sporto klubui ar kitiems dalyviams, jei Dalyvis Stovyklos metu savo veiksmais padarytų žalos
Sporto klubui, kitiems dalyviams ar Stovyklos metu naudojamam turtui;
1.3.7. Susipažinti su Stovyklos taisyklėmis;
1.3.8. Prieš pasiimant laikinai Dalyvį iš Stovyklos (ar anksčiau išvykstant) iš anksto perspėti Stovyklos vadovą;
1.3.9. Leisti, esant būtinumui, Stovyklos medicinos darbuotojui Dalyviui suteikti reikiamą medicininę pagalbą ir Stovyklos
medicinos darbuotojui ar instruktorius atstovauti Dalyvį medicinos įstaigose;
1.3.10. Pasiimti Dalyvį(-ius) iš stovyklos, jei jis(-ie) išsiunčiamas(-i) pažeidus vieną ar kelias Stovyklos taisykles, arba
padengti grįžimo išlaidas už transporto paslaugas Sporto klubui.
1.3.11. Šia Sutartimi Klientas pareiškia, kad neprieštarauja, jog Sporto klubo organizuojamos Stovyklos metu padarytos
Dalyvio nuotraukos bei filmuota medžiaga yra Sporto klubo nuosavybė ir gali būti naudojama Sporto klubo
reklamos tikslams be atskiro Dalyvio tėvų/globėjų sutikimo.
1.3.12. Sporto klubas įsipareigoja užtikrinti, kad 1.3.11. punkte nurodyta medžiaga Sporto klubo organizuojamos Stovyklos
reklamos tikslams bus naudojama laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų ir nepažeis Stovyklos
Dalyvio interesų.
1.3.
1.3.1.

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

PAREIŠKIMAI IR PATVIRTINIMAI

Tėvai/globėjai pareiškia ir patvirtina, kad yra tinkamai informuoti, jog:
Stovyklos teritorijoje gali būti erkių, galinčių užkrėsti erkiniu encefalitu ir Laimo liga;
Stovyklos metu yra didelė tikimybė, kad Dalyviams gali įkasti uodai ar kiti vabzdžiai;
Stovyklos metu bus organizuojamos karatė treniruotės ir sportiniai žaidimai, kuriu metu egzistuoja padidinta rizika
Dalyviui užsigauti, susižeisti ar patirti traumą;
Sporto klubas turi teisę išsiųsti Dalyvį iš Stovyklos jai nepasibaigus, jeigu Dalyvis šiurkščiai pažeis arba atsisakys
laikytis Stovyklos taisyklėse nurodytų reikalavimų. Šiurkščiu Stovyklos taisyklių pažeidimu laikoma, jeigu Dalyvis
Stovyklos metu nors kartą pažeidžia Taisyklių 3, 4 arba 6 punktus arba daugiau negu kartą pažeidžia kitas
Stovyklos taisykles. Mokestis tokiu atveju už kelialapį negrąžinamas;
Mokestis už apmokėtą kelialapį yra negrąžinamas, jei Dalyvis dėl bet kokių priežasčių neatvyko į Stovyklą iš anksto
neperspėjęs Sporto klubo, išskyrus ligą ir traumą, dėl kurios negali dalyvauti Stovykloje. Jeigu Dalyvis negali
dalyvauti Stovykloje dėl ligos ar traumos, Sporto klubui turi pateikti tai patvirtinantį išrašą iš medicininių dokumentų
ir jam bus grąžinta 85 % nuo sumokėtos sumos pagal šią Sutartį.
Visas mokestis už apmokėtą kelialapį yra negrąžinamas, jei Dalyvis Stovyklos metu savo noru atsisako dalyvauti
Stovykloje ar jos veikloje.
3.

3.1.

KITOS NUOSTATOS

Sutartis įsigalioja nuo avanso sumokėjimo dienos ir galioja iki Stovyklos pabaigos.
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3.2.
3.3.
3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.4.

Sporto klubas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl Sutartyje numatytų Dalyvio ar jo tėvų/globėjų esminių
įsipareigojimų nevykdymo.
Iki Stovyklos pradžios Klientas turi teisę nutraukti sutartį pagal Sporto klubui pateiktą motyvuotą prašymą. Tuo
atveju, jeigu toks prašymas pateikiamas likus:
daugiau kaip 7 kalendorinėms dienoms iki Stovyklos pradžios, Kliento sumokėtas avansas lieka Sporto klubui
siekiant padengti minimalius Sporto klubo nuostolius, susijusius su Stovyklos organizavimu (įskaitant, bet
neapsiribojant, Stovyklos gyvenamųjų ir kitų patalpų nuoma, iš anksto užsakytomis pramogomis, maitinimu,
įsipareigojimais sumokėti už paslaugas Stovyklos instruktoriams ir kitos išlaidos) ir nėra grąžinamas Klientui, o
likusi suma yra grąžinama Klientui.
mažiau kaip 7 kalendorinėms dienoms iki Stovyklos pradžios (išskyrus atvejus, kai toks prašymas motyvuojamas
Dalyvio patirta trauma arba liga – tokiu atveju taikomas 3.3.3. punktas), visi Kliento sumokėti pinigai lieka Sporto
klubui siekiant padengti minimalius Sporto klubo nuostolius, susijusius su Stovyklos organizavimu (įskaitant, bet
neapsiribojant, Stovyklos gyvenamųjų ir kitų patalpų nuoma, iš anksto užsakytomis pramogomis, maitinimu,
įsipareigojimais sumokėti už paslaugas Stovyklos instruktoriams ir kitos išlaidos) ir nėra grąžinami Klientui;
mažiau kaip 7 kalendorinėms dienoms iki Stovyklos pradžios ir toks prašymas yra motyvuotas Dalyvio liga ar
trauma (pridedant tai patvirtinančius dokumentus, nurodytus Sutarties 2.1.5 punkte), Klientui yra grąžinama dalis
sumokėtų pinigų, kaip nurodyta Sutarties 2.1.5 punkte.
Jeigu iki Stovyklos pradžios Klientas pateikia prašymą nutraukti sutartį pagal 3.3 punktą ir ne vėliau nei likus 7
dienoms iki Stovyklos pradžios suranda kitą Klientą, kuris sutinka perimti Kliento įsipareigojimus pagal šią sutartį,
Sporto klubas įsipareigoja grąžinti Klientui kelialapio kainą ir kitas pagal sutartį sumokėtas sumas, tačiau ne
didesnę sumą nei Sporto klubas gavo iš naujo kliento.
Sutarties šalys susitaria ginčus spręsti šalių gera valia. Šalims nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos
Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Sutarties priedai:
1. Stovyklos taisyklės;
2. Papildoma informacija apie Dalyvį;
Sporto klubo vardu:

Klientas:

Prezidentas Donatas Imbras

(vardas, pavardė, parašas)
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STOVYKLOS TAISYKLĖS
Stovyklos metu Dalyvis privalo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Šios Stovyklos metu laikytis drausmės bei vadovų nurodymų;
Laikytis programoje nustatytos dienotvarkės;
Laikytis maudymosi taisyklių, nesimaudyti be vadovų žinios ir neperspėjus;
Stovyklos metu nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų bei kitų svaiginančių medžiagų, taip pat neatsivežti į Stovyklą bet
kokių rūkalų ar svaigalų;
Neišeiti iš Stovyklos teritorijos be vadovų leidimo;
Saugoti savo sveikatą bei nekenkti kitiems;
Saugoti savo daiktus. Stovyklos vadovai neatsako už pamestus/prarastus daiktus;
Atlyginti Stovyklos metu Sporto klubui ar/ir kitiems Dalyviams padarytą žalą.

Prieš Stovyklą visi Dalyviai privalo pateikti sveikatos pažymą (šeimos gydytojo arba sporto dispanserio).

(data)

_____________________________________________
(tėvų/globėjų vardas, pavardė, parašas)
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PAPILDOMA INFORMACIJA APIE STOVYKLOS DALYVĮ

1.

Dalyvio vardas, pavardė______________________________________________

2.

Vegetaras? _______________________________________________________
Taip/ne

3.

Kam nors alergiškas?________________________________________________
Taip/ne

Jei taip, kam?__________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Papildoma informacija apie Dalyvio sveikatą, taikomus apribojimus ir pan.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(data)

_____________________________________________
(tėvų/globėjų vardas, pavardė, parašas)
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