SUTARTIS - SUTIKIMAS SU VAIKŲ TĖVAIS (GLOBĖJAIS)
2022 m.
birželio
mėn. 13
d. ______Nr.
Regbio klubas „Klaipėdos kovas“ (toliau stovyklos organizatorius-stovykla), Turistų g. 10A, Klaipėda tel.
8- 60368821, atstovaujama pirmininko Donato Streckio, toliau - klientas, atstovaujantis vaiko interesus.
___________________________________________________
VARDAS PAVARDĖ
(tėvai/globėjai/atlydėję asmenys)

_______________________________
Adresas tel. nr
sudaro šią sutartį-sutikimą:

____

I.SUTARTIES - SUTIKIMO OBJEKTAS

(vaiko vardas pavardė, gimimo data )

Poilsiaujančio laikotarpiu nuo

2022.06.13 iki 2022.06.19

Stovyklavietė: “Vyturiai”, Vyturių g. 2, Šventoji
II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Stovyklos organizatorius įsipareigoja:
1.1. Įgyvendinti teminę-kūrybinę, sportinę stovyklos programą.
1.2. Ugdyti vaikų kūrybiškumą, savarankiškumą, asmenines ir socialines kompetencijas. Sudaryti
bendravimo ir saviraiškos galimybes. Užtikrinti vaikų priežiūrą, saugą, sveikatą ir žalingų įpročių
prevenciją.
1.3. Informuoti stovyklautojo tėvus/globėjus stovyklautojui susirgus ar įvykus nelaimingam atsitikimui.
1.4. Stovyklos organizatorius neatsako už patirtas draudimines traumas, kurios įvyko nesilaikant stovykloje
saugumo taisyklių.
1.5. Stovyklos organizatorius neatsako už paliktus ar/ir pamestus stovyklos metu stovyklos dalyvio daiktus
(jų neparveža iš stovyklos) ir neatlygina dėl to patirtų nuostolių.
1.6. Stovyklos organizatorius neatsako už patirtas draudimines traumas, kurios buvo sukeltos nesilaikant
stovykloje patvirtintų saugumo taisyklių ir neatlygina dėl to patirtų nuostolių.
1.7. Užtikrinant stovyklos dalyvio saugumą ir stovyklos taisyklių laikymąsi, stovyklos organizatorius turi
teisę patikrinti stovyklos dalyvio atsivežtus daiktus ir, esant būtinumui, juos laikinai paimti iš stovyklos
dalyvio. Išvykstant iš stovyklos, daiktai grąžinami stovyklos dalyviui ar stovyklautojo atstovui, išskyrus
greitai gendantį maistą.
1.8. Organizuoti maitinimą 3 kartus per parą.
PERSIGALVOJUS PINIGAI NEGRĄŽINAMI
2. Stovyklautojo atstovas (tėvai/globėjai) įsipareigoja:
2.1 Laiku atsiskaityti stovyklos organizatoriui už teikiamas paslaugas.
2.2.Patikrinti vaiko sveikatą ir į stovyklą atsivežti vaiko medicininę pažymą (f.079/a).
2.3.Užtikrinti, kad stovyklos dalyvis į stovyklą iš namų neatsivežtų rūkalų ir kitokių kvaišalų (alkoholio,
narkotinių medžiagų).
2.4. Prisiimti atsakomybę bei atlyginti nuostolius stovyklos organizatoriui, jei jų atstovaujamas stovyklos

dalyvis stovyklos metu savo kaltais veiksmais padarytų žalos stovyklos organizatoriui ar stovyklos metu
naudojamam turtui.
2.5. Susipažinti ir supažindinti vaiką (stovyklos dalyvį) su stovyklos taisyklėmis.
2.6. Pasiimant laikinai vaiką iš stovyklos (ar anksčiau išvykstant) perspėti stovyklos vadovą (tel.nr 860368821 ). Vaikui būnant su tėvais, atsakomybė už vaiko sveikatą ir saugumą tenka tėvams.
2.7.Leisti stovyklos medikui teikti stovyklos dalyviui (vaikui) būtinąją med. priežiūrą ir pagalbą.
2.8.Leisti stovyklos organizatoriui, atvykus į stovyklą ir (ar) esant būtinumui patikrinti stovyklos dalyvio
daiktus.
III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
3.1.Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki sutartyje nurodytos datos.
3.2 Stovyklos organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl sutartyje numatytų stovyklautojo
įsipareigojimų nevykdymo ir (ar) išsiųsti stovyklautoją iš stovyklos jai nepasibaigus, jei stovyklautojas
nesilaikys stovyklos taisyklėse nurodytų reikalavimų, t.y.:
- tinkamo elgesio kitų stovyklautojų atžvilgiu (neterorizuos, nesimuš ir nesiims kitų veiksmų,
keliančių pavojų kitų vaikų sveikatai ir gyvybei, vagystės ir kt.);
- nevartos rūkalų, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei neplatins;
- negadins stovyklos turto, inventoriaus.
Šiais išvardintais atvejais mokestis už neišbūtą laiką negrąžinamas.
3.3. Vaikui stovykloje prabuvus 3 dienas, pinigai už stovyklą nebegrąžinami.
STOVYKLOS TAISYKLĖS
STOVYKLOS DALYVIO (STOVYKLAUTOJO) ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Laikytis programoje nustatytos dienotvarkės ir stovyklos tvarkos.
2. Stovyklos metu laikytis drausmės bei vadovų nurodymų.
3. Saugoti savo sveikatą bei nekenkti kitiems.
4. Apsidrausti nuo nelaimingų atsitikimų stovyklos laikotarpiui.
5. Nesivežti greitai gendančio maisto.
6. Stovyklos metu nerūkyti.
7. Stovyklos metu nevartoti alkoholinių gėrimų bei kitų svaigiųjų medžiagų.
8. Neišeiti iš stovyklos teritorijos be vadovų leidimo.
9. Nesimaudyti jūroje bei kituose vandens telkiniuose be stovyklos vadovų leidimo bei priežiūros.
PASTABA: Vadovai turi teisę išsiųsti dalyvį iš stovyklos jai nepasibaigus, jei dalyvis nesilaikys šiose
taisyklėse nurodytų 6-9 punktų reikalavimų. Tokiu atveju mokestis už kelialapį negrąžinamas.
Pasirašydamas sutinkate, kad mano vaikas, globotinis bus fotografuojamas bei filmuojamas, o
nuotraukos bei video medžiaga talpinama į stovyklos ir klubo svetainę, bei facebook paskyrą.
ŠALIŲ PARAŠAI

Stovyklos organizatorius:

Stovyklautojo
Atstovai (tėvai/ globėjai):

_____________
(parašas)

______Donatas Streckis______
(vardas, pavardė)

_____________
(parašas)

_____

_____
(vardas, pavardė)

