PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS SU VAIKŲ TĖVAIS (GLOBĖJAIS)
2020 m. liepos 5 d.
Stovyklos organizatorius ir treneris Tomas Pranevičius
____________________________________________________________________________________
(įgalioto asmens pareigos, vardas ir pavardė)

viena šalis ir vienas iš tėvų, (toliau – stovyklautojas),
___________________________________________________________

atstovaujantis

vaiko

interesus

(vardas, pavardė, adresas ir telefonas)

____________________________________________________________________________________
kita šalis, sudaro sutartį:

I.

SUTARTIES OBJEKTAS

Stovyklos organizatorius įsipareigoja stovyklautojui _______________________________________
(vardas, pavardė)

organizuoti sportinę – ugdomąją programą golfo stovykloje Sostinių golfo klube ir apgyvendinti Sostinių golfo
klubo hostelyje nuo 2020 m. liepos mėn. 6 d. iki 2020 m. liepos m. 9 d.

II.

SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Stovyklos organizatorius įsipareigoja:
1.1.Įgyvendinti sportinę stovyklos programą.
1.2.Ugdyti vaikų kūrybiškumą, savarankiškumą, asmenines ir socialines kompetencijas. Sudaryti
bendravimo ir saviraiškos galimybes.
1.3.Užtikrinti vaikų priežiūrą, saugą, sveikatą ir žalingų įpročių prevenciją.
1.4.Informuoti stovyklautojo tėvus/globėjus, stovyklautojui susirgus ar įvykus nelaimingam atsitikimui.
1.5.Stovyklos organizatorius neatsako už paliktus ar/ir pamestus stovyklos metu stovyklautojo daiktus ir
neatlygina patirtus nuostolius.
1.6.Stovyklos organizatorius neatsako už stovyklautojo padarytą sveikatos žalą kitiems stovyklautojams
golfo inventoriaus pagalba ar kitokiomis priemonėmis.
1.7.Stovyklos organizatorius neatsako už vaiko padarytą žalą Sostinių golfo klubo ir kitų lankytinų objektų
turtui.
1.8.Stovyklos organizatoriai neatsako už erkių ir kitų vabzdžių sukeltus sveikatos sutrikimus vaikams.
1.9.Stovyklos organizatorius neteikia medicininės pagalbos paslaugų.
2. Stovyklautojas įsipareigoja:
2.1.Atsiskaityti stovyklos organizatoriui už teikiamas paslaugas.
2.2.Stovyklos organizatoriui papildomai pateikti galiojančią draudimo nuo nelaimingų atsitikimų poliso
kopiją.
2.3.Atsakyti stovyklos organizatoriui bei atlyginti nuostolius, jei jų atstovaujamas stovyklos dalyvis
stovyklos metu savo kaltais veiksmais padarytų žalos stovyklos organizatoriui ar Sostinių golfo klubo
naudojamam turtui.
2.4.Susipažinti ir supažindinti vaiką su Stovyklos taisyklėmis (Priedas Nr.1)
2.5.Atlyginti vaiko padarytą žalą stovyklai, remiantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu.

SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

III.

Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki sutartyje nurodytos datos.
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.:
- 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;
- stovyklos turto, inventoriaus piktybinio gadinimo.
5. Stovyklautojas turi teisę nutraukti sutartį pagal stovyklos organizatoriui pateiktą motyvuotą prašymą
ir sugrąžinti mokestį už neišbūtą laikotarpį (išskyrus šios sutarties 4 punkto atvejus).
3.
4.

Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai).

Priedas Nr.1

STOVYKLOS TAISYKLĖS
I.

STOVYKLAUTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

Laikytis programoje nustatytos dienotvarkės.
Naudotis golfomobiliais draudžiama.
Stovyklos metu laikytis drausmės bei vadovų nurodymų.
Atlyginti vasaros stovyklos metu stovyklos organizatoriui ar/ir kitiems stovyklos dalyviams
padarytą žalą.
5. Apsidrausti nuo nelaimingų atsitikimų stovyklos laikotarpiu ir draudimo poliso kopiją atsivežti
į stovyklą.
6. Stovyklos metu nerūkyti.
7. Stovyklos metu nevartoti alkoholinių gėrimų bei kitų svaiginančių medžiagų.
8. Neišeiti iš stovyklos teritorijos be vadovų leidimo.
9. Paisyti taisyklių ir elgtis atsargiai su golfo inventoriumi treniruočių ir žaidimo metu. Saugoti
save ir kitus stovyklautojus pagal trenerio nurodymus.
10. Neeiti maudytis į vandens telkinius be stovyklos vadovų leidimo bei priežiūros.
11. Laikytis Sostinių golfo klubo bendrųjų taisyklių.
12. Saugoti savo sveikatą bei nekenkti kitiems.
13. Vadovai turi teisę išsiųsti dalyvį iš stovyklos jai nepasibaigus, jei dalyvis nesilaikys šiose
taisyklėse nurodytų 5 – 12 punktų reikalavimų. Tokiu atveju mokestis už stovyklavimą
negrąžinamas.
1.
2.
3.
4.

II.

TĖVŲ (GLOBĖJŲ) ĮSIPAREIGOJIMAI

14. Stovyklos pradžioje pateikti organizatoriui užpildytą stovyklos sutartį.
15. Atsakyti stovyklos organizatoriui bei atlyginti nuostolius, jei jų atstovaujamas stovyklos
dalyvis stovyklos metu savo kaltais veiksmais padarytų žalos stovyklos organizatoriui,
Sostinių golfo klubui ar stovyklos metu naudojamam turtui.
16. Pasiimti vaiką iš stovyklos, jei pagal šių taisyklių 5-12 punktų pažeidimą vaikas yra
išsiunčiamas iš stovyklos.
17. Netrukdyti stovyklos programai. Pasiimti laikinai vaiką iš stovyklos (ar anksčiau išvykstant)
rašyti prašymą stovyklos vadovui. Vaikui būnant su tėvais, atsakomybė už vaiko sveikatą ir
saugumą tenka tėvams.
SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI
Stovyklos organizatorius:
__________________
(įgalioto asmens pareigos)

_____________
(parašas)

_______________________________
(vardas, pavardė)

Stovyklautojas:
________________________________________________________________________
Stovyklautojo sutikimas su sutarties sąlygomis – „su šios sutarties visomis sąlygomis sutinku“

__________________
(tėvai/globėjai)

_____________
(parašas)

_______________________________
(vardas, pavardė)

