STOVYKLAVIMO SUTARTIS
2020-___-___
MB „Atradimų pasaulis“, įmonės kodas 305208321, Balandiškų g. 16, Balandiškės, 14168 Vilniaus raj., atstovaujama direktorės Sigitos
Galdikienės, (toliau –Stovyklos organizatorius) ir tėvas/globėjas ___________________________________________________(toliauStovyklautojo atstovas), tel. Nr. ___________________________sudaro šią sutartį – sutikimą dėl vaiko dalyvavimo dienos stovykloje.
Stovyklautojo/ų, jaunesnio nei 18 metų amžiaus, kurio interesus atstovauja tėvas/globėjas – duomenys:
Vaiko Vardas, Pavardė ____________________________Gimimo data ______________________________
Stovyklautojo/ų, jaunesnio nei 18 metų amžiaus, kurio interesus atstovauja tėvas/globėjas – duomenys:
Vaiko Vardas, Pavardė ____________________________Gimimo data ______________________________

I. SUTARTIES OBJEKTAS
1. Stovyklos organizatorius įsipareigoja Stovyklautojuo organizuoti stovyklą nuo ____________________ iki ____________________.
II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2. Stovyklos organizatoriaus pareigos:
2.1. Užtikrinti Stovyklautojo priežiūrą, atitinkančią higienos normas ir saugias sąlygas, ir kokybišką paslaugų teikimą pagal Stovyklos
programą;
2.2. Sudaryti bendravimo ir saviraiškos galimybes;
2.3. Supažindinti su Stovyklos ir saugaus elgesio taisyklėmis;
2.4. Laiku informuoti Stovyklautojo atstovus Stovyklautojui susirgus ar įvykus nelaimingam atsitikimui;
2.5. Imtis reikiamų priemonių (asmeninių pokalbių su stovyklautoju) sprendžiant tarpusavo konfliktus ar kitus svarbius klausimus.
2.6. Stovyklautojo pateiktus asmens duomenis naudoti tik stovyklos dokumentų įforminimui.
3. Stovyklos organizatoriaus teisės:
3.1. Stovyklos organizatorius neatsako už vaikų paliktus ar/ ir pamestus Stovyklos metu Stovyklautojo daiktus ir neatlygina dėl to
patirtų nuostolių.
3.2. Stovyklos organizatorius nėra atsakingas už vaikų sveikatos sutrikimus, nelaimingų atsitikimų metu kilusią bet kokią žalą, išskyrus,
jeigu tokia žala kilo dėl Stovyklos organizatoriaus kaltės.
3.3. Stovyklos organizatorius turi teisę už jam ir/ar kitiems stovyklos dalyviams, stovyklautojo padarytą ,aterialinę žalą, išieškoti iš
stovyklautojo atstovo.
3.4. Savo nuožiūra be atskiro informavimo atsižvelgiant į oro sąlygas ar kitas aplinkybes keisti stovyklos programą.
3.5. Už šiurkštų elgesį ir stovyklos vidaus taisyklių pažeidimą, stovyklos organizatorius gali pašalinti stovyklautoja iš stovyklos apie tai
pranešant stovyklautojo atstovui. Tokiu atveju už kelialiapį sumokėti pinigai nėra grąžinami.
4. Stovyklautojo atstovo teisės ir pareigos:
4.1. Iki stovyklos pradžios pateikti visus reikalingus dokumentus ir informaciją:
4.1.1. Teisingai nurodyti visus duomenis registracijos elektroninėje anketoje;
4.1.2. sveikatos pažymą forma 027-1a
4.1.3. stovyklavimo sutartį.
4.2. Laiku atsiskaityti su Stovyklos organizatoriumi už teikiamas paslaugas;
4.3. Užtikrinti, kad į Stovyklą atvežamas vaikas yra sveikas ir neturi jokių sveikatos sutrikimų, problemų, kurios gali turėti įtakos ar žalos
vaikui, kitų vaikų sveikatai ar Stovyklos programai;
4.4. Vaikui susirgus, nedelsiant informuoti Stovyklos organizatorių;
4.5. Aprūpinti stovyklautoją reikalingomis asmens higienos ir kitomis priemonėmis, kurios bus nurodytos atmintinėje, siunčiamoje el.
paštu likus ne daugiau nei 7d. iki stovyklos pradžios.
4.6. 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;
4.7. Jeigu vaiką patikėsite atsiimti giminėms, arba kitiems asmenims, privalote informuoti apie tai stovyklos organizatorių nurodant
atsiimančo asmens vardą, pavardę ir telefono nr.
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
4.8. nurodyti sveikatos ypatumus (alergijas), vartojamus vaistus ar nestandartinius (jeigu tokie yra) vaiko elgesio polinkius ar kita
(nenurodžius šių ypatumų, nelaimės atvejais, atsakomybė tenka tėvams):

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
4.9. Pasiimti vaiką iš stovyklos iki stovyklos darbo pabaigos. Vėluojant pasiimti už kiekvienas papildomas 10 min taikomas 3 eur
mokestis.
III. STOVYKLOS KAINA IR ATSISKAITYMAI
5. Tėvai privalo už stovyklą sumokėti šia tvarka ir terminais:
5.1. Vaikui dalyvaujant visą ar kelių dienų stovyklos laikotarpį mokama 30 Eur (trisdešimt) avansinė įmoka pavedimu į MB „Atradimų
pasaulis“ a/s LT407300010159565985 AB Swedbank. Likusi kainos dalis sumokama pavedimu arba grynaisiais stovyklos pirmą dieną.
Stovyklautojui neatvykus į stovyklą, avansinė įmoka nėra grąžinima ar perkeliama į kitą stovyklą.
5.2.Vaikui dalyvaujant stovykloje tik vieną dieną, mokama visa dienos kainas kaip išankstinė įmoka pavedimu į MB „Atradimų
pasaulis“ a/s LT407300010159565985 AB Swedbank. Stovyklautojui neatvykus į stovyklą, įmoka nėra grąžinama ar perkeliama į kitą
stovyklą.
5.3. Tėvams laiku nesumokėjus Kainos ar jos dalies, stovyklos organizatorius turi teisę vienašališku sprendimu sustabdyti visų pagal šią
Sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.
IV. ATSAKOMYBĖ, SUTIKIMAI IR PATVIRTINIMAI
6. Stovyklos organizatorius neatsako už nelaimingus atsitikimus, stovyklautojo kūno sužalojimus, kito asmens sužalojimą stovyklos ar
kitoje pagal stovyklos programą esamoje teritorijoje, jeigu buvo nepaisoma šios sutarties reikalavimų, stovyklos vidaus tvarkos
taisyklių.
7. Stovyklos organizatoriai neprisiima atsakomybės dėl stovykloje atsiradusių ar paūmėjusių stovyklautojo sveikatos sutrikimų.
8. Stovyklautojo atstovas neatlygintinai ir neatšaukiamai sutinka, kad stovyklos organizatorius savo nuožiūra naudotų arba leistų
naudoti kitiems asmenims filmuotą arba fotografuotą medžiagą, kurioje užfiksuotas stovyklautojas stovyklos metu viešinimo tikslais.
9. Stovyklautojas ir jo atstovas patvirtina, kad dėl stovyklautojo sveikatos sutrikimų, alergijų, vaistų naudojimo ir kitų sveikatos būklių iš
anksto pasitarė su gydytoju ir griežtai laikysis gydytojo rekomendacijų.
10. Stovyklautojui ir jo atstovui yra žinoma, suprantama ir paaiškinta, kad už savo daiktus stovyklautojas bus atsakingas pats.
V. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
11. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.
12. Atskiru šalių susitarimu sutartis gali būti pratęsta, papildyta ar pakeista.
13. Stovyklos organizatorius pasilieka teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl sutartyje numatytų stovyklautojo įsipareigojimų
nevykdymo ir išsiųsti stovyklautoją iš stovyklos jai nepasibaigus, jei stovyklautojas nesilaikys stovyklos taisyklėse numatytų reikalavimų.
Šiuo atveju mokestis už neišbūtą laiką negrąžinamas.
14. Stovyklautojo atstovas ar įgaliotas asmuo turi teisę nutraukti sutartį pagal stovyklos organizatoriui pateiktą motyvuotą prašymą.
Tokiu atveju pinigai yra grąžinami už neišbūtą laikotarpį.
15. Sudarydamos šią sutartį Šalys ar įgalioti atstovai šią Sutartį perskaitė, suprato jos turinį (įskaitant jos priedus) bei pasekmes.
16. Sutartis laikoma nutraukta vienai šaliai pareiškus apie jos nutraukimą arba pažeidus sutarties sąlygas.
17. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai).
18. Ginčai ir nesutarimai dėl Sutarties, jos pažeidimo ir dėl atsakomybės yra sprendžiami tarpusavio derybų būdu. Jeigu tarpusavio
derybų būdu jų išspręsti nepavyksta, abi Šalys turi teisę kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
20. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis:
20.1. Nr.1 „Stovyklos vidaus tvarkos taisyklės”;
20. 2. Nr. 2 „Sutikimas dėl dalyvavimo turizmo renginiuose“.
20.3. Nr. 3 “Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo”

ŠALIŲ PARAŠAI
Stovyklos organizatorius
Sigita Galdikienė
_____________________
(parašas)

Stovyklautojo atstovas

__________________________
(vardas, pavardė)
_______________________________
(parašas)

STOVYKLAVIMO SUTARTIES Priedas Nr.1

100 ZUIKIŲ STOVYKLŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Visi stovyklautojai visu stovyklos laikotarpiu, būdami stovyklos teritorijoje ir už jos privalo laikytis šių vidaus tvarkos taisyklių. Už taisyklių
pažeidimą stovyklos dalyviai gali būti šalinami iš stovyklos, apie tai pranešama tėvams/globėjams, pinigai už kelialapį negrąžinami.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Būti tolerantiškiems ir elgtis pagarbiai aplinkinių atžvilgiu, laikytis etikos normų.
Stovyklaujant laikytis drausmės.
Teritorijoje ir patalpoje palaikyti švarą ir tvarką.
Saugoti ir tausoti stovyklos ir kitų stovyklautojų turtą.
Tausoti savo ir kitų stovyklautojų sveikatą. Nelaimingo atsitikimo atveju kuo skubiau informuoti stovyklos vadovus.
Stovyklautojai atsako už tyčia ir piktybiškai sugadintą inventorių.
Griežtai laikytis gaisrinės saugos taisyklių: negalima naudoti degtukų ar kitų priemonių, kurios gali sukelti gaisrą. Pastebėjus
liepsną ar dūmus, kuo skubiau pasišalinti iš patalpos ar esamos vietos, kur kilo gaisras, informuoti visus kitus esančius šalia
gaisro ar patalpoje. Kuo skubiau informuoti vadovus. Kviesti pagalbą, telefonu – 112. Justiniškių g. 12, Vilnius.
Griežtai draudžiama į stovyklos teritoriją atsinešti ir joje vartoti alkoholį, tabako gaminius, ar kitokias psichiką veikiančias bei
žalojančias medžiagas.
Griežtai draudžiama pirkti ir vartoti energetinius gėrimus bei traškučius (čipsus).
Griežtai draudžiama be stovyklos vadovo leidimo išvykti už stovyklos teritorijos ribų. Tėveliai/ globėjai pasiimdami vaiką už
stovyklos ribų, turi iš anksto informuoti stovyklos vadovą.
Pasimetus nuo grupės, kreiptis į pareigūnus. Esant galimybei skambinti stovyklos organizatoriui telefonu: 862879201.
Žygio metu stovyklautojas privalo neatsilikti nuo dalyvių, o jeigu turi sunkumų, apie tai nedelsiant informuoti stovyklos
organizatorių. Žygio metu stovyklautojai eina po 2 susikibę rankomis ir laikydamiesi saugaus eismo taisyklių (kerta gatvę tik
per perėjas arba degant žaliam šviesoforo signalui, nebėgioja, nesistumdo, neina dviračiu taku ir pan.)
Laikytis stovyklos programos, dalyvauti stovyklos veiklose, vykdyti stovyklos organizatoriaus ir vadovų nurodymus.
Važiuojant viešuoju transportu atsisėsti, o jei tam nėra galimybės tvirtai abiem rankomis laikytis. Į viešąjį transportą visada
stovyklautojai įlipa ir išlipa tik per galines duris.
Visi stovyklautojai turi būti atsargūs ir dėmesingi ir nesukelti grėsmės sau ir kitiems stovyklautojams.
Susipažinti su vidaus tvarkos taisyklėmis, nedelsiant pranešti Stovyklos organizatoriui , jeigu kuri nors taisyklė yra neaiški,
griežtai šių taisyklių laikytis.

Susipažinau su šiomis taisyklėmis ir pažadu jas vykdyti:
_______________________________________________________________________________________________
Stovyklautojo vardas, pavardė, data (stovyklautojo atstovo parašas)

STOVYKLAVIMO SUTARTIES Priedas Nr. 2

_________________________________________________________
(Stovyklautojo atstovo vardas, pavardė)

SUTIKIMAS
DĖL DALYVAVIMO TURIZMO RENGINIUOSE
2020-___-___

Sutinku, kad mano sūnus/dukra/globotinis _______________________________ (vardas, pavardė)
stovyklaudamas (-a) 100 zuikių stovykloje nuo 2020-___-___ iki 2020-___-___ turizmo renginio metu: keliautų pėsčiomis,
važiuotų automobiliu ar autobusu.

___________________________
(tėvo / motinos, globėjo parašas)

STOVYKLAVIMO SUTARTIES Priedas Nr. 3

SUTIKIMAS
DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Aš, _________________________________________________________(Stovyklautojo atstovo vardas, pavardė)
1. Sutinku/nesutinku (netinkamą išbraukti), kad MB “Atradimų pasaulis”, įmonės kodas 3 metus nuo šio sutikimo
pateikimo momento,
1.1. valdytų, rinktų ir tvarkytų mano asmens duomenis, susijusius su mano vardu, pavarde, kontaktiniais duomenimis (mano
nurodytu telefono numeriu, el. paštu), tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. kreiptųsi į mane elektroniniu paštu su tikslu:
- teikti man informaciją ir reklaminę medžiagą apie MB “Atradimų pasaulis” teikiamas paslaugas, naujienas;
- teikti informaciją apie vykstančius / vyksiančius MB “Atradimų pasaulis” renginius ar akcijas, kvietimus ir priminimus
dalyvauti juose;
- sužinoti mano nuomonę su MB “Atradimų pasaulis” veikla susijusiais klausimais;
- teikti pasiūlymus.
2. Esu informuotas ir sutinku, kad Stovyklos organizatorius neatlygintinai savo nuožiūra naudotų arba leistų naudoti kitiems
asmenims filmuotą arba fotografuotą medžiagą, kurioje užfiksuotas Stovyklautojas stovyklos metu viešinimo tikslais.
3. Esu informuotas (-a) ir suprantu, kad turiu teisę:
- susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis;
- žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
- reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis arba reikalauti, kad juos perkeltume;
- nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, įskaitant asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu;
4. Esu informuotas (-a) ir suprantu, kad turiu teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo
tiesioginės rinkodaros tikslais ir įgyvendinti kitas nurodytas teises, pateikęs tokį prašymą MB “Atradimų pasaulis” šiame
sutikime nurodytais kontaktais ir tinkamai dokumentais patvirtinus asmens tapatybę.
5. Esu informuotas (-a) ir suprantu, kad mano asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus tvarkomi 3 metus nuo
šio sutikimo pateikimo momento, išskyrus atvejus, jei aš pareikšiu nesutikimą (nurodytais rekvizitais kreipdamasi(s) į MB
“Atradimų pasaulis”) dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauksiu.
6. Esu informuotas (-a) ir suprantu, kad nepavykus išspręsti klausimo su MB “Atradimų pasaulis”, turiu teisę kreiptis į
Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų
priežiūrą ir kontrolę.
7. Asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų. Asmens duomenys, saugomi el. forma (kompiuteriuose) ir dokumentų
segtuvuose užtikrinant Jūsų asmens duomenų tvarkymo saugą.
Rekvizitai kreiptis dėl asmens duomenų tvarkymo: El. paštu: labas@100zuikiu.lt.

_________________
(data)

___________________
(parašas)

_______________________________
(vardas, pavardė)

