SUTARTIS-SUTIKIMAS SU VAIKŲ TĖVAIS (GLOBĖJAIS) DĖL VAIO DALYVAVIMO
STOVYKLOJE
_______________________
(data, vieta)

1. SUTARTIES ŠALYS
1.1. Stovyklos organizatorius VšĮ „Alfa centras“ (toliau – stovyklos organizatorius), įm.k. 303108589,
Sodžiaus g. 22, Geležiniai, Marijampolė, LT-69152 ir tėvų, globėjų, atstovaujančių vaiką (toliau –
stovyklautojo atstovas) sudaro sutartį-sutikimą dėl vaikų neformaliojo švietimo paslaugų suteikimo
organizuojant stovyklą:
1.1.1. Tėvai, globėjai (stovyklautojo atstovas):
Vardas, pavardė ______________________________________________________
Gimimo data _________________________________________________________
Namų adresas ________________________________________________________
Telefono numeris _____________________________________________________
Elektroninis paštas _____________________________________________________
1.1.2. Stovyklautojo duomenys (iki 18 metų amžiaus, kurio interesams atstovauja tėvas / globėjas):
Vardas, pavardė _____________________________________________________
Gimimo data ________________________________________________________
2. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2.1. Stovyklos organizatorius įsipareigoja:
2.1.1.Organizuoti vasaros poilsį „Alfa būrys“ sutartyje-sutikime nurodytu metu;
2.1.2.Stovyklos vykdymo vietoje: Pamaraziai, Marijampolio sen., Vilniaus raj. LT-13244;
2.1.3.Stovyklos data: 2020 m. ...................... mėn. ..... d. – 2020 m. …...................... mėn. ..... d.
2.1.4.Stovyklos kaina: 240 Eur;
2.1.5.Nuolaidos („taip“ ir suma / „ne“) ______________________________________________
2.1.6.Nuolaidos suteikimo priežastis (šeimos nuolaida / Alfa Run nuolaida / jei kita – įrašykite)
___________________________________________________________________________
2.1.7.Užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą pagal neformalaus vaikų švietimo programą (toliau –
Stovyklos programa);
2.1.8.Įgyvendinti stovyklos programą;
2.1.9.Užtikrinti vaikų priežiūrą, saugą, sveikatą ir žalingų įpročių prevenciją;
2.1.10. Sudaryti bendravimo ir saviraiškos galimybes;
2.1.11. Esant būtinybei suteikti stovyklautojui pirmąją pagalbą, pasirūpinti stovyklautojo skubiu
pristatymu į sveikatos priežiūros įstaigą bei lauku informuoti Stovyklautojo atstovus (tėvus /
globėjus) Stovyklautojui susirgus ar įvykus nelaimingam atsitikimui;
2.1.12. Supažindinti Stovyklautojus su stovyklos taisyklėmis.
2.1.13. Iki stovyklos pradžios pateikti Stovyklautojo atstovui (tėvams / globėjams) vadovo
kontaktinius duomenis, skirtus susisiekti su stovyklautoju ar už jį tiesiogiai atsakingu asmeniu
stovyklautojo buvimo vietoje.
2.1.14. Apdrausti stovyklautoją sveikatos ir gyvybės draudimu stovyklos laikotarpiu.
2.2. Stovyklos organizatoriaus teisės ir atsakomybės ribojimas:
2.2.1. Stovyklos organizatorius neatsako už stovyklos metu vaikų paliktus ar/ir pamestus
Stovyklautojo daiktus ir neatlygina dėl to patirtų nuostolių. Stovyklos organizatorius
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rekomenduoja Stovyklautojui neturėti su savimi brangių daiktų, mobiliųjų telefonų,
kompiuterių ir kitos technikos;
2.2.2.Užtikrinant Stovyklautojo saugumą ir taisyklių laikymąsi, stovyklos organizatorius turi teisę
patikrinti Stovyklautojo atsivežtu daiktus ir, esant būtinumui, juos laikinai iš jo paimti.
Išvykstant iš stovyklos, daiktai grąžinami Stovyklautojui ar jo atstovui, išskyrus greitai gendantį
maistą;
2.2.3.Stovyklos organizatorius nėra atsakingas už vaikų sveikatos sutrikimus, nelaimingų atsitikimų
metu kilusią bet kokią žalą;
2.2.4.Stovyklos organizatorius neįsipareigoja saugoti ir tirti iš stovyklautojo kūno ištrauktų erkių.
2.2.5.Stovyklos organizatorius yra atsakingas už Stovyklautojo saugumą nuo vaiko perdavimo
vadovui iki grąžinimo tėvams (t.y. tik stovyklos laiku).
2.3. Stovyklautojo (-ų) atstovas (tėvai/globėjai) įsipareigoja:
2.3.1.Laiku atsiskaityti su stovyklos organizatoriumi už teikimas paslaugas. Avansinis mokėjimas nėra
grąžinamas (išskyrus dėl COVID-19 susiklosčiusių aplinkybių šalyje ir remiantis Lietuvos
Respublikos įstatymais). Mokestis už stovyklą turi būti sumokėtas ne vėliau kaip trys dienos
likus iki stovyklos pradžios pavedimu per banką nurodytoje sąskaitoje arba grynaisiais,
atvykimo į stovyklą dieną;
2.3.2.Užtikrinti, kad į stovyklą atvežamas vaikas yra sveikas ir neturi jokių sveikatos sutrikimų,
problemų, kurios gali turėti įtakos, žalos vaikui ar jo/jos sveikatai;
2.3.3.Pateikti galiojančią vaiko medicininę pažymą (forma 027-1/a);
2.3.4.Vaikui susirgus, nedelsiant informuoti vadovą ar Stovyklos organizatorius;
2.3.5.Užtikrinti, kad Stovyklautojas į stovyklą iš namų neatsivežtų rūkalų ir kitokių kvaišalų (alkoholio,
narkotinių, psichotropinių medžiagų) energetinių gėrimų;
2.3.6.Nurodyti sveikatos ypatumus (alergijas), vartojamus vaistus ar nestandartinius vaiko elgesio
polinkius ar kita (nenurodžius šių ypatumų, nelaimės atveju, atsakomybė tenka tėvams);
2.3.7.Atsakyti už stovyklos metu padarytą žalą (sugadintą inventorių ir kt.). Jeigu žala padaryta
nepilnamečio, visus padarytus nuostolius padengia už stovyklautoją atsakingas asmuo. Jeigu
stovyklautojas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, žalą reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais,
kai stovyklautojas kaltės neprisiima, stovyklos organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Stovyklautojas neprivalo atlyginti žalos, atsiradusios dėl
nenugalimos jėgos.
2.3.8.Šia sutartimi stovyklautojas (jo atstovas) pareiškia, kad neprieštarauja, jog stovyklos metu
stovyklautojas gyvens palapinėje ir jam bus pateikiamas lauko virtuvėje pagamintas maistas.
2.3.9.Šia sutartimi stovyklautojas (jo atstovas) pareiškia, kad neprieštarauja, jog stovyklos
organizatoriaus stovyklavimo metu padarytos nuotraukos bei filmuota medžiaga yra stovyklos
organizatoriaus nuosavybė ir gali būti naudojama stovyklos organizatoriaus reklamos tikslams
be atskiro stovyklautojo (jo atstovo) sutikimo.
2.3.10. Susipažinti pačiam ir supažindinti vaiką su Stovyklos taisyklėmis;
2.3.11. Laikytis stovyklos organizatoriaus šioje sutartyje numatytų taisyklių ir įsipareigojimų.

3. STOVYKLAUTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI
3.1. Laikytis stovyklos organizatoriaus nurodymų dėl stovyklos programos ar atskirų jos dalių vykdymo;
3.2. Laikytis drausmės, stovyklos taisyklių bei viešosios tvarkos;
3.3. Saugoti savo sveikatą ir nekenkti kitiems;
3.4. Stovyklos metu nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų bei kitų svaiginančių medžiagų;
3.5. Neišeiti iš stovyklos teritorijos be vadovų leidimo;
3.6. Nesimaudyti vandens telkiniuose.

2

4. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS
4.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki stovyklos termino (laiko) pabaigos;
4.2. Stovyklos organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl sutartyje numatytų
Stovyklautojo įsipareigojimų nevykdymo ir išsiųsti Stovyklautoją iš stovyklos jai nepasibaigus, jeigu
Stovyklautojas nesilaikys Stovyklos taisyklėse nurodytų reikalavimų, t.y.:
4.2.1.Dėl blogo elgesio kitų Stovyklautojų atžvilgiu (muštynių, vagystės, terorizavimo ir kita);
4.2.2.Dėl rūkymo, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo;
4.2.3.Dėl maudymosi vandens telkinyje;
Jeigu tėvai (atstovai) neturi galimybių įvykdyti stovyklos organizatoriaus reikalavimo, stovyklos
organizatoriaus atstovas (stovyklos vadovas) savo iniciatyva grąžina stovyklautoją tėvams
(atstovams). Stovyklos organizatoriaus ir stovyklautojo dėl to patirtas kelionės išlaidas (įskaitant
kelionę i abi puses), apmoka stovyklautojo teisiniai atstovai (tėvai / globėjai);
4.3. Mokestis už Stovykloje neišbūtą laiką nėra grąžinamas.
5. ATSAKOMYBĖ UŽ NETINKAMĄ SUTARTIES VYKDYMĄ
5.1. Stovyklos organizatorius ar asmuo, kurio pagalba stovyklos organizatorius naudojasi, neatsako už
netinkamą sutarties vykdymą, jeigu:
5.1.1.dėl netinkamo sutarties įvykdymo kaltas stovyklautojas (2.3 punkto sąlygų nevykdymas ir/arba
kitos priežastys);
5.1.2.už netinkamą sutarties vykdymą, kurio stovyklos organizatorius nenumatęs ir negalėjo
numatyti, atsako trečiasis asmuo, nesusijęs su šia sutartimi;
5.1.3.sutartis netinkamai vykdoma dėl nenugalimos jėgos arba dėl įvykio, kurio stovyklos
organizatorius ar asmuo, kurio pagalba stovyklos organizatorius naudojosi, atsižvelgiant į visą
įmanomą jų apdairumą, nenumatė ir negalėjo numatyti;
5.2. Jeigu priežastis, dėl kurios sutartis nėra tinkamai vykdoma, susijusi su pačiu stovyklautoju, stovyklos
organizatorius įsipareigoja teikti stovyklautojui tokią pagalbą ir paramą, kurios, remiantis
protingumo kriterijumi, gali būti reikalaujama iš organizatoriaus pagal šią sutartį. Tokiu atveju
stovyklos organizatoriaus patirtas išlaidas, susijusias su tokios pagalbos ir paramos teikimu, turi
atlyginti pats stovyklautojas. Jeigu už netinkamą sutarties vykdymą atsako stovyklos organizatorius
arba asmuo, kurio pagalba jis naudojasi, tai visas išlaidas, susijusias su papildomos pagalbos ir
paramos teikimu stovyklautojui, apmoka pats stovyklos organizatorius.
6. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
6.1. Pretenzijas stovyklos organizatoriui dėl netinkamo šios sutarties vykdymo stovyklautojas (arba jo
teisiniai atstovai) gali pareikšti raštu, per 10 dienų nuo stovyklos pabaigos. Stovyklos organizatorius
įsipareigoja raštu atsakyti į pretenzijas per 10 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos.
6.2. Visi ginčai, kilę tarp sutarties šalių, sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti - Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.3. Po šios sutarties pasirašymo sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis
ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.
6.4. Sutartis sudaryta dviem, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną stovyklos
organizatoriui ir stovyklautojui.
7. SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI
VšĮ „Alfa centras“ atstovas

Stovyklautojo (-ų) tėvai (globėjai): susipažinau ir sutinku

_________________________

_______________________________

(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė, parašas)
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