STOVYKLAVIMO SUTARTIS
201 m.
d.
VšĮ ,,Asmens ugdymo kultūros centras“ (kodas 304158883) Sausio 15-osios g. 24-195, Klaipėda, tel.: 8
647 19125 (toliau – Stovykla), atstovaujama direktoriaus Dainiaus Šilingo ir tėvas/globėjas,
atstovaujantis vaiko interesus,
(vardas, pavardė)
(gyvenamoji vieta ir telefonas)

(toliau – Klientas), kartu vadinami Šalimis, sudarė šią sutartį.

1. SUTARTIES DALYKAS
1.1 Tėvai išleidţia savo sūnų/dukrą

,
(vaiko vardas, pavardė, asmens kodas)

(toliau – Stovyklautojas), 201 m.
d. į Neformalaus ugdymo stovyklą „Paţink
save“, vyksiančią adresu _____________________________, o Stovykla šioje sutartyje nustatytomis
sąlygomis priima vaiką stovyklauti.
2. STOVYKLOS TIKSLAI, VERTYBĖS IR TVARKA
2.1 Ši stovykla – tai 5 dienų edukacinė programa, remiama Švietimo ir Mokslo ministerijos, Europos
sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, Švietimo mainų programos fondo bei TAPK projekto.
Jos tikslas - asmeninių, socialinių, profesinių ir pilietinių kompetencijų ugdymas, susipaţįstant su
įvairių sričių specialistais, išbandant jų specifiką ir diskusijų metu išsiaiškinant jų reikšmę.
3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
3.1 Stovykla įsipareigoja:
3.1.1 201 m.
dienomis priimti vaiką į Stovyklą.
3.1.2 Parengti ir vykdyti Stovyklos programą.
3.1.3 Uţtikrinti saugią stovyklavimo aplinką, vaikų prieţiūrą, ţalingų įpročių prevenciją,
higienos taisyklių laikymąsi, tinkamą vaikų maitinimą ir nakvynę.
3.2 Stovykla turi teisę:
3.2.1 Siekiant uţtikrinti stovyklavimo saugumą bei ţalingų įpročių ir/ar nelaimingųatsitikimų
prevenciją, Stovykla turi teisę patikrinti Stovyklautojų daiktus, dalyvaujant tėvams/globėjams.
3.2.2 Stovyklos metu surinkti Mobiliuosius telefonus ir grąţinti tik paskutiniąją stovyklos dieną.
Mobiliaisiais telefonais vaikai galės naudotis du kartus dienoje, po pietų ir po vakarienės.
3.3 Klientas (tėvai/globėjai) įsipareigoja:
3.3.1 Sumokėti nustatytą stovyklavimo mokestį, atveţti ir pasiimti iš Stovyklos savo vaiką.
3.3.2 Uţtikrinti, kad Stovyklautojas į Stovyklą neatsiveţtų rūkalų, svaigalų, narkotinių ir toksinių,
greitai uţsidegančių ar sprogstančių medţiagų, peilių, ginklų, degtukų, ţiebtuvėlių (tai, kas gali
pakenkti Stovyklautojų saugumui); brangių daiktų: audio, video aparatūros, MP3, MP4, iPod,
kompiuterio, delninuko, papuošalų it t.t.
3.3.3 Atlyginti Stovyklautojo padarytą ţalą Stovyklos turtui.
3.3.4 Uţtikrinti, kad Stovyklautojas laikysis Stovyklos vidaus taisyklių, bendros tvarkos ir drausmės.
3.3.5 Supaţindinti Stovyklautoją su šia Sutartimi prisiimtais įsipareigojimais.
3.3.6 Atvykstant į Stovyklą turėti sveikatos paţymos formą ir iki stovyklavimo pradţios informuoti
Stovyklos vyriausiąjį vadovą apie rizikos faktorius Stovyklautojo sveikatai ir specialius poreikius.
3.3.7 Be ypatingų prieţasčių nelankyti Stovyklautojo, o prieš ketinant apsilankyti pasitarti su Stovyklos
vyriausiuoju vadovu ar stovyklos vadovais.
3.3.8 Stovyklavimo metu neišsiveţti Stovyklautojo uţ stovyklos ribų be Stovyklos vyriausiojo vadovo
leidimo.
3.3.9 Sutartyje nurodyti telefoną ir kitus kontaktinius duomenis pagal kuriuos Stovyklos vadovybė
stovyklavimo metu reikalui esant galėtų susisiekti.
3.4 Stovyklautojas įsipareigoja:
3.4.1 Gerbti Stovyklos vadovus ir kitus stovyklautojus, laikytis Stovyklos vidaus tvarkos taisyklių,
stovyklavimo drausmės, dalyvauti Stovyklos programoje.
3.4.2 Laikytis taisyklių, saugoti savo bei kitų stovyklautojų sveikatą bei atsakyti uţsaugumą.
3.4.3 Nerūkyti, nevartoti alkoholio ir kitų psichotropinių medţiagų. Be vadovo neišeiti uţ Stovyklos
teritorijos.

3.4.4 Saugoti ir tausoti Stovyklos turtą. Priţiūrėti asmeninius bei kitų Stovykloje esnčių ţmonių daiktus.
4. STOVYKLAVIMO PAMAINOS LAIKAS IR TRUKMĖ
4.1 Stovykla „Paţink save“ prasideda 201 m.
Stovyklautojas į Stovyklą privalo atvykti 201 m.
paskutinės pamainos dienos 18 val.

d. ir baigiasi
d. 10 val., išvykstama iki

d.

5. MOKESTIS UŢ STOVYKLAVIMĄ
5.1 Tėvai uţ stovyklavimo laikotarpį perveda į banko sąskaitą avansinį mokestį
eurų.
5.2 Likusi suma sumokama grynais Sutarties pasirašymo momentu
eurų.
5.3 Likusi suma uţ stovyklautojo draudimą ______eurų.
5.4 Stovyklautoją išsiuntus namo, nepasibaigus numatytam laikotarpiui, dėl Sutarties ar Stovyklos
vidaus tvarkos taisyklių paţeidimo, mokestis negrąţinamas.

6. STOVYKLAUTOJO SVEIKATA
6.1 Tėvai įgalioja Stovyklos vyriausiąją vadovę Ţivilę Beniušytę stovyklavimo metu reikalui esant
atstovauti Tėvus gydymo įstaigose, gauti iš medikų visą reikalingą informaciją apie Stovyklautojo
sveikatos būklę, Stovyklautojo interesais gauti ir pateikti tėvų vardu prašymus, pasirašyti dokumentus.
7. PAREIŠKIMAI
7.1 Tėvai supranta, kad stovyklavimo metu egzistuoja normali rizika, jog Stovyklautojas gali uţsigauti,
susiţeisti ar patirti traumas.
8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
8.1 Įvykus taisyklių paţeidimui, po pirmo atvejo Stovyklautojas yra įspėjamas. Poantro - bus susisiekta
su tėvais. Jei netinkamas elgesys tęsis, Stovyklautojas bus išsiųstas namo. Pinigai negrąţinami.
8.2 Jei padaromas grubus Sutarties ar Stovyklos vidaus tvarkos taisyklių paţeidimas, Stovyklautojas
gali būti išsiųstas namo be įspėjimo.
8.3 Tėvai pilnai atlygina Stovyklautojo padarytą ţalą Stovyklai.
8.4 Stovykla nėra atsakinga uţ pamestus ir dingusius Stovyklautojų daiktus.
9. KITOS SĄLYGOS
9.1 Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki 201
m.
d. 18 val.
9.2 Visi ginčai dėl šios Sutarties sprendţiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
9.3 Sutarties pakeitimai ir papildymai gali būti daromi tik raštišku Šalių susitarimu.
9.4 Sudarydamos šią Sutartį Šalys ar jų įgalioti atstovai šią Sutartį perskaitė, suprato jos turinį bei
pasekmes.
Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią ( po vieną kiekvienai Šaliai).

Sutarties šalių parašai:
KLIENTAS (TĖVAI/GLOBĖJAI):

ORGANIZATORIUS:
VšĮ ,,Asmenybės ugdymo

Vardas, pavardė:

kultūros centras“ Sausio 15osios

Adresas:

24-195, Klaipėda, 8 615 77132,

Tel. nr.:

info@stovyklos.info

Vadovas Dainius Šilingas

El. paštas:

(parašas)

