SUTARTIS SU STOVYKLAUTOJO TĖVAIS (GLOBĖJAIS)
2021 m.
Viešoji įstaiga „Gatvės gyvos“, juridinio asmens kodas 304110600, registruotos buveinės adresas Panerių g.
45C-52, Vilnius, Lietuvos Respublika, kontaktiniai duomenys +37064618315 ir info@gatvesgyvos.lt (toliau –
stovyklos organizatorius), atstovaujama direktorės Viktorijos Bružaitės-Kazlauskienės,
ir
stovyklos dalyvio (vaiko) (toliau – stovyklautojas) interesus atstovaujantis vienas iš stovyklautojo tėvų, įtėvių
ar rūpintojų (toliau – stovyklautojo atstovas) sudarė šią sutartį dėl stovyklautojo dalyvavimo stovyklos
organizatoriaus organizuojamoje vaikų dienos stovykloje (toliau – sutartis):
1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Stovyklos organizatorius įsipareigoja stovyklautojui organizuoti edukacinę programą „Gatvės
gyvos vaikams“ dienos stovykloje (toliau – stovykla). Tiksli stovyklos data pateikiama stovyklos dalyvio
registracijos anketoje, kuri laikoma šios sutarties priedu.
2. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2.1. Stovyklos organizatoriaus teisės ir pareigos:
2.1.1. Įgyvendinti edukacinę stovyklos programą;
2.1.2. Ugdyti stovyklautojų kūrybiškumą, savarankiškumą, asmenines ir socialines kompetencijas,
sudaryti bendravimo ir saviraiškos galimybes;
2.1.3. Užtikrinti protingą stovyklautojų priežiūrą, saugą, sveikatą;
2.1.4. Organizuoti stovyklautojų maitinimą du kartus per dieną, visiems stovyklautojams stovyklos metu
taikant vienodą valgiaraštį. Individualizuotas valgiaraštis konkrečiam stovyklautojui derinamas tik esant
specifiniams, realiems ir įrodytiems maisto netoleravimo atvejams, apie kuriuos stovyklautojo atstovas stovyklos
organizatorių raštu informavo ne vėliau kaip dvi darbo dienos iki stovyklos pradžios. Stovyklos organizatorius
pasilieka teisę informuoti stovyklautojo atstovą ir nesiimti jokių papildomų priemonių, jeigu stovyklautojas be
pagrįstų priežasčių stovyklos metu maitinimo atsisako.
2.1.5. Informuoti stovyklautojo atstovą stovyklos metu stovyklautojui susirgus ar įvykus nelaimingam
atsitikimui;
2.1.6. Stovyklos organizatorius neatsako už stovyklos metu stovyklautojo paliktus ar/ir pamestus daiktus
ir neatlygina dėl to patirtų nuostolių;
2.1.7. Stovyklos mokestis ar jo dalis gali būti grąžinami išimtinai tik stovyklautojo ligos atveju. Jeigu
stovykla neprasidėjusi – gražinamas visas sumokėtas stovyklos mokestis, o stovyklai prasidėjus – grąžinama
suma už proporcingai neišbūtą laikotarpį (išskyrus 3.2. punkte numatytus atvejus). Dėl stovyklos mokesčio ar jo
dalies grąžinimo stovyklautojo atstovas stovyklos organizatoriui privalo skubiai pateikti raštišką prašymą ir
stovyklautojo ligą pagrindžiančią pažymą iš kompetentingos sveikatos įstaigos.
2.2. Stovyklautojo atstovo teisės ir pareigos:
2.2.1. Per 2 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo sumokėti avansinį stovyklos dalyvio mokestį
stovyklos organizatoriui į AB „Šiaulių bankas“ banke esančią banko sąskaitą Nr. LT057180300007700622.
2.2.2. Ne vėliau nei likus 3 d.d. iki stovyklos pradžios sumokėti likusį stovyklos dalyvio mokestį
stovyklos organizatoriui į AB „Šiaulių bankas“ banke esančią banko sąskaitą LT057180300007700622.
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2.2.3. Raštu (stovyklos dalyvio registracijos anketoje) informuoti apie stovyklautojo sveikatos
sutrikimus ir spec. poreikius, į kuriuos turėtų atsižvelgti stovyklos organizatorius.
2.2.4. Kiekvieną stovyklos dieną laiku atvykti į stovyklą ir išvykti iš stovyklos. Kiekvienos iš stovyklos
dienų darbo valandos: nuo 7:45 val. iki 18:00 val. Stovyklos organizatorius neatsako už vaiko priežiūrą ne
stovyklos darbo valandomis. Esant stovyklautojo vėlavimui atvykti, stovyklautojo atstovas įsipareigoja
stovyklautoją pristatyti į stovyklos organizatoriaus nurodytą vietą, kurioje vyksta stovyklos užsiėmimai.
2.2.5. Prisiimti atsakomybę bei stovyklos organizatoriui ar kitiems kartu veikiantiems tretiesiems
asmenims atlyginti dėl kaltų stovyklautojo veiksmų ar neveikimo atsiradusius tiesioginius ir netiesioginius
nuostolius;
2.2.6. Šia sutartimi stovyklautojo atstovas išreiškia savo sutikimą, jog stovyklos organizatoriaus
stovyklos metu padarytos nuotraukos bei garso ir (ar) vaizdo įrašai, kuriuose matomas stovyklautojo
atvaizdas/girdimas balsas, yra stovyklos organizatoriaus nuosavybė ir neterminuotą laikotarpį įvairiomis
formomis gali būti naudojami teisėtiems stovyklos organizatoriaus reklamos tikslams be atskiro sutikimo.
3. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
3.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
Pasirašymo diena yra laikoma diena, kai stovyklautojo atstovas internetinėje stovyklos dalyvio registracijos
anketoje padaro žymą, kad sutinka su Sutarties sąlygomis.
3.2. Stovyklos organizatorius turi teisę vienašališkai, be įspėjimo termino nutraukti šią sutartį dėl sutartyje
numatytų stovyklautojo atstovo ar stovyklautojo įsipareigojimų nevykdymo ir, informavus stovyklautojo atstovą,
išsiųsti stovyklautoją iš stovyklos jai nepasibaigus ir negrąžinti stovyklos mokesčio už neišbūtą laiką, jei
stovyklautojas nesilaiko saugaus ir atsakingo elgesio stovykloje normų: gadina ar savinasi stovyklos inventorių
arba kitų stovyklos dalyvių asmeninį turtą, fiziškai ar psichologiškai smurtauja prieš kitus stovyklos dalyvius,
tyčiniais veiksmais trukdo įgyvendinti stovyklos programoje numatytas veiklas. Stovyklautojo interesus
atstovaujantis stovyklautojo atstovas turi teisę nutraukti šią sutartį, įspėjęs stovyklos organizatorių prieš 2
kalendorines dienas ir pateikęs motyvuotą prašymą.
3.3. Esant valstybės institucijų rekomendacijoms sustabdyti ugdymo įstaigų veikla stovyklų sezono
laikotarpiu, visos stovyklos gali buti atšaukiamos. Tokiu atveju stovyklautojo atstovui grąžinama visa sumokėta
suma.
4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
4.1. Šalys aiškiai susitaria, kad ši sutartis sudaroma elektroniniu būdu stovyklautojo atstovui užpildytoje
internetinėje stovyklos dalyvio registracijos anketoje darant žymą, kad sutinka su Sutarties sąlygomis.
Internetinėje stovyklos dalyvio registracijos anketoje pateikiami stovyklautojo atstovo rekvizitai ir ji laikoma
šios sutarties priedu. Šalims sudarius sutartį šiame punkte nurodytu būdu, sutartis bus laikoma sudaryta ir nuo
jos įsigaliojimo momento sukeliančia šalims teisines pasekmes bei privalomai vykdoma.
5. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI
Viešoji įstaiga „Gatvės gyvos“
Įmonės kodas 304110600
PVM kodas LT100012060113
Viršilų g. 13-30, Vilnius
AB „Šiaulių bankas“ a/s LT057180300007700622
Direktorė: Viktorija Bružaitė-Kazlauskienė
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