SUTARTIS SU STOVYKLAUTOJO ATSTOVU (TĖVU/GLOBĖJU) DĖL
VAIKO DALYVAVIMO DIENINĖJE STOVYKLOJE
20........... m. ..........................mėn. ...............d.
Nr. ......................
Sirvėtos regioninio parko direkcija, įm. k. 193372387, Dvaro g. 25, Šventos k., Švenčionių r.,
atstovaujama direktorės Romualdos Baranauskienės, veikianti pagal Sirvėtos regioninio parko
direkcijos nuostatus, toliau vadinama Stovyklos organizatoriumi, sudaro sutartį su
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................,
(Tėvo/globėjo vardas, pavardė, adresas, tel. numeris, el. paštas)

toliau vadinamu Stovyklautojo atstovu ir atstovauja vaiką
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................,
(Vaiko vardas, pavardė, adresas)

dieninėje stovykloje poilsiaujantį laikotarpiu nuo 2018-07-09 iki 2018-07-13.
I. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Stovyklos organizatorius įsipareigoja:
1.1. Pasirašytinai supažindinti dalyvius su stovyklos taisyklėmis.
1.2. Grupei iki 20 vaikų skirti du vadovus.
1.3. Veiklą organizuoti pagal numatytą programą ir suteikti tam reikalingas priemones.
1.4. Organizuojant veiklą ugdyti vaikų kūrybiškumą, savarankiškumą, asmenines ir socialines
kompetencijas. Sudaryti bendravimo ir saviraiškos galimybes. Užtikrinti vaikų priežiūrą, saugumą
ir sveikatą.
1.5. Stovyklautojo pateiktus asmens duomenis naudoti tik stovyklos dokumentų įforminimui.
1.6. Informuoti stovyklautojo tėvus/globėjus stovyklautojui susirgus ar įvykus nelaimingam
atsitikimui.
1.7. Stovyklos organizatorius neatsako už paliktus ar/ir pamestus stovyklos metu dalyvio daiktus ir
neatlygina dėl to patirtų nuostolių.
1.8. 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 (pavojingi saugumui ir sveikatai daiktai). Išvykstant iš
stovyklos, daiktai grąžinami stovyklos dalyviui ar stovyklautojo atstovui.
1.9. Organizuoti maitinimą 2 kartus per dieną (pietūs, pavakariai).
2. Stovyklautojo atstovas (tėvas/globėjas) įsipareigoja:
2.1 Laiku atsiskaityti Stovyklos organizatoriui už teikiamas paslaugas.
2.2. Iki stovyklos pradžios Stovyklos organizatoriui pristatyti vaiko sveikatos pažymą (forma Nr.
027-1/a).
2.3. Į stovyklą vaiką atvežti savarankiškai ir laiku (7.30-8.00 val.). Taip pat savarankiškai ir laiku
pasiimti (17.00-17.30 val.).
2.4. Kol vaikas stovyklauja, Stovyklautojo atstovas turi būti pasiekiamas aukščiau nurodytu
telefonu.
2.5. Į stovyklą atvežti sveiką vaiką.
2.6. Užtikrinti, kad stovyklos dalyvis į stovyklą neatsivežtų rūkalų ir kitokių kvaišalų (alkoholio,
narkotinių medžiagų), energetinių gėrimų.

2.7. Prisiimti atsakomybę bei atlyginti nuostolius stovyklos organizatoriui, jei jo atstovaujamas
stovyklos dalyvis stovyklos metu savo kaltais veiksmais padarytų žalos Stovyklos organizatoriui,
kitiems stovyklos dalyviams ar stovyklos metu naudojamam turtui.
2.8. Leisti Stovyklos organizatoriui, atvykus į stovyklą ir (ar) esant būtinumui patikrinti stovyklos
dalyvio daiktus.
2.9. Pasirūpinti tinkama vaiko apranga (pagal oro sąlygas ir veiklas, numatytas programoje) ir
priemonėmis nuo mašalų.
2.10. Pasiimant laikinai vaiką iš stovyklos (ar anksčiau išvykstant) perspėti stovyklos vadovą.
Vykstant stovyklai ir vaikui būnant su tėvais, atsakomybė už vaiko sveikatą ir saugumą tenka
tėvams.
2.11. Informuoti stovyklos organizatorių apie vaiko sveikatos sutrikimus, apie kuriuos turi žinoti
stovyklos vadovai. Nenurodant šių ypatumų arba nurodant juos nepakankamai išsamiai, nelaimės
atveju atsakomybė tenka Stovyklautojo atstovui. (Įrašykite)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.12. Šia sutartimi Stovyklautojo atstovas sutinka, kad jo vaikui stovyklavimo metu, esant
būtinybei, būtų suteikta reikiama medicininė pagalba.
2.13. Šia sutartimi Stovyklautojo 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 atstovo sutikimo.
II. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
2.1. Sutartis įsigalioja nuo pirmosios sutartyje nurodytos stovyklos dienos ir galioja iki paskutinės
stovyklos dienos.
2.2. Stovyklos organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl sutartyje numatytų
stovyklautojo įsipareigojimų nevykdymo ir (ar) išsiųsti stovyklautoją iš stovyklos jai nepasibaigus,
jei stovyklautojas nesilaiko stovyklos taisyklėse nurodytų reikalavimų, t.y.:
- blogo elgesio kitų stovyklautojų atžvilgiu (terorizavimo, muštynių ir kitų veiksmų, keliančių
pavojų kitų vaikų sveikatai ir gyvybei, vagystės ir kt.);
- rūkymo, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo bei platinimo;
- energetinių gėrimų vartojimo;
- stovyklos turto, inventoriaus piktybinio gadinimo.
Šiais išvardintais atvejais mokestis už neišbūtą laiką negrąžinamas.
2.3. Stovyklautojo atstovas turi teisę nutraukti sutartį pagal Stovyklos organizatoriui pateiktą
motyvuotą prašymą ir susigrąžinti mokestį už neišbūtą laikotarpį (išskyrus šios sutarties 2.2. punkto
atvejus).
SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI:
Stovyklos organizatorius:

Stovyklautojo atstovas
(tėvas/globėjas):

.................................................................
(vardas, pavardė)

......................................................................................
(vardas, pavardė)

...............................................................
(parašas)

......................................................................................
(parašas)

