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__________________________________________________
Tėvo, motinos (vaiko atstovo) vardas, pavardė

_________________________________________________
Gyvenamoji vieta, telefonas, el.paštas

VšĮ Šiaulių krepšinio akademijos „Saulė“
Direktoriui
Dėl vaikų vasaros dienos stovyklos „Nenuobodžiauk, juk atostogos““

PRAŠYMAS
2018 m. _____________ m. ___ d.
Šiauliai
Prašau priimti ___________________________________________________________ ,
(vardas, pavardė)

besimokantį (-ią)

___,
(mokyklos pavadinimas, klasė)

į vaikų sportinę-pažintinę vasaros dienos stovyklą „Nenuobodžiauk, juk atostogos“ nuo 2018 m.
________________ d. iki 2018 m. _______________ ___ d.
Pridedama:
1. Medicininė pažyma vaikui, vykstančiam į stovyklą (forma Nr. 027/a).

_________________________________
Tėvo, motinos (vaiko globėjo) vardas, pavardė, parašas
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VAIKO, LANKANČIO VASAROS DIENOS STOVYKLOS
„NENUOBODŽIAUK, JUK ATOSTOGOS“ TĖVŲ (GLOBĖJŲ)
SUTARTIS
2018 m. ____________________d. Nr. _____
Šiauliai
I. SUTARTIES ŠALYS
Viešoji įstaiga Šiaulių krepšinio akademija „Saulė“, atstovaujama l. e. direktoriaus pareigas Ievos
Songailienės, ir vaiko, lankančio vaikų vasaros dienos stovyklą „Nenuobodžiauk, juk atostogos“ tėvai
(globėjai):_____________________________________________________________________
(vardas, pavardė, adresas, telefonas, el.paštas)

Vaiko duomenys:_______________________________________________________________________________
( vaiko vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________________________
( mokykla, kurioje mokosi mokinys, klasė)

sudarėme šią sutartį dėl vaiko lankymo vaikų vasaros
akademijoje „Saulė“, adresu Pramonės g. 13.

dienos stovyklos VšĮ Šiaulių krepšinio

II. SUTARTIES OBJEKTAS
Vaikų vasaros dienos stovyklos organizavimas.
III. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2.1 Viešoji įstaiga Šiaulių krepšinio akademija „Saulė“- 2018 metų vaikų vasaros dienos stovyklos
„Nenuobodžiauk, juk atostogos“ organizatoriai įsipareigoja:
2.1.1. Paslaugos gavėjo vaiką (us) (toliau – poilsiautoją(us)) priimti poilsiauti į dienos stovyklą 10
(5) dienų laikotarpiui (pažymėti):
I pamaina
II pamaina
III pamaina
IV pamaina

 birželio 4 – birželio 8
 birželio 11 – birželio 15
 liepos 30 – rugpjūčio 3
 rugpjūčio 6 – rugpjūčio 10

2.1.2. organizuoti darbą su vaikais pagal sudarytą ir patvirtintą stovyklos programą;
2.1.3. pateikti vaikams ir tėvams (globėjams) informaciją apie stovyklos eigą (atvykimo bei išvykimo
datas ir laikus bei lankomas vietas);
2.1.4. vaiko pateiktus asmens duomenis naudoti tik stovyklos dokumentų įforminimu;
2.1.5. paslaugos teikėjas neatsako už paliktus ar/ir pamestus stovyklos metu stovyklautojo asmeninius
daiktus ir neatlygina dėl to patirtų nuostolių;
2.1.6. užtikrinant stovyklautojo saugumą ir stovyklos taisyklių laikymąsi, paslaugos teikėjas turi teisę
patikrinti stovyklautojo atsivežtus daiktus ir, esant būtinumui, juos laikinai paimti iš stovyklautojo, o
išvykstant grąžinti paslaugos gavėjui;
2.1.7. poilsiautojui susirgus, ar įvykus nelaimingam atsitikimui, prireikus suteikti pirmąją medicinos
pagalbą, informuojant poilsiautojo tėvus ar globėjus;
2.1.8. atsižvelgti į paslaugos gavėjo pageidavimus dėl vaikų vasaros poilsio organizavimo;
2.1.9. poilsiautojo pateiktus asmens duomenis naudoti tik stovyklos dokumentų įforminimui.
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2.2. Tėvai (vaiko globėjai) įsipareigoja:
2.2.1. atvykimo dieną su savimi būtina turėti poilsiautojo sveikatos pažymėjimą. Remdamasis Lietuvos
higienos norma HN 79:2010 „Vaikų vasaros stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ į stovyklą
priimami poilsiautojai tik turintys Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027/a), išduotą ne anksčiau
kaip prieš metus ar jo kopiją;
2.2.2. laikytis organizatoriaus nurodymų dėl stovyklos ar atskirų jos dalių vykdymo;
2.2.3. informuoti prieš dieną stovyklos organizatorius apie vaiko neatvykimą į stovyklą telefonu arba
asmeniškai;
2.2.4 informuoti stovyklos vadovus apie poilsiautojo sveikatos problemas, kurias turi žinoti paslaugos
teikėjas ir leisti iškviestam medikui, esant būtinumui , teikti poilsiautojui būtinąją med. priežiūrą ir
pagalbą;
2.2.5. pasiimant laikinai vaiką iš stovyklos (ar anksčiau išvykstant) rašyti prašymą stovyklos vadovui. Jei
savo vaiką patikėsite atsiimti giminėms arba kitiems asmenims, jie privalo pateikti raštišką įgaliojimą,
nurodant įgalioto asmens vardą, pavardę, asmens kodą. Vaikui būnant su tėvais, atsakomybė už vaiko
sveikatą ir saugumą tenka tėvams;
2.2.6. bendradarbiauti su paslaugos teikėju siekiant abipusio supratimo ir pagarbos;
2.2.7. prisiimti atsakomybę ir atlyginti stovyklai poilsiautojo padarytą materialinę žalą, atsakyti už
vaiko padarytą žalą (sugadintą inventorių ir kt.);
2.2.8. iki nurodyto atsiskaityti paslaugos teikėjui už teikiamas paslaugas.
2.3. Vaikas (poilsiautojas)įsipareigoja:
2.3.1. pagarbiai elgtis su stovyklos darbuotojais, bendraamžiais, vyresniaisiais bei silpnesniais už save;
2.3.2. gerbti kitų vaikų teisę į gyvybę, neįžeidinėti draugų iškraipant jų vardus ir pavardes, nežaloti jų
fiziškai;
2.3.3. laikytis elgesio, drausmės, sveikatos, saugos taisyklių stovyklos lankymo ir išvykų metu;
2.3.4. vaikas neturintis 18metų) yra visuomenės narys ir naudodamasis savo teisėmis turi laikytis
nustatytų elgesio normų, Lietuvos Respublikos Konstitucijos, kitų įstatymų bei teisės aktų, gerbti kitų
žmonių teises;
2.3.5. aktyviai dalyvauti visuose stovyklos renginiuose;
2.3.6. tausoti ir saugoti stovyklos turtą, kultūros ir istorijos vertybes, gamtą
2.3.7. ginti savo teises įstatymų nustatyta tvarka.
2.4. Paslaugos teikėjas poilsiautojui, nevykdančiam savo pareigų, poilsiautojo elgesio ir maudymosi
taisyklių, stovyklos nuostatų ir stovyklos vidaus tvarkos taisyklių, gali taikyti drausminės auklėjamojo
poveikio priemones:
2.4.1. žodinė pastaba, įspėjimas, atitinkamas elgesio įvertinimas, pranešama apie netinkamą elgesį
tėvams, savivaldybės vaikų teisių apsaugos tarnybai, policijai;
2.4.2. už nuolatinius ir piktybinius vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus taip pat už pavojingos
veikos padarymą, psichoaktyvių medžiagų atsivežimą, šalinti iš stovyklos poilsiautoją, negrąžinant
nepanaudoto kelialapio sumos ir sekančiais metais nepriimti į stovyklą.
2.5. Paslaugos teikėjas informuoja, kad poilsiautojai stovyklavimo metu nėra apdrausti. Tai
paliekama paslaugos gavėjo nuožiūrai.
IV. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
2.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais poilsiautojo stovyklavimo laikotarpiu, turinčiais vienodą
juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai).
2.7. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos iki vaikas išvyksta iš stovyklos.
2.8. Atskiru šalių susitarimu sutartis gali būti keičiama arba nutraukta.
2.8. Paslaugos gavėjui nutraukus sutartį, pinigai sumokėti už poilsiautojo poilsį negrąžinami, išskyrus
pateikiant motyvuotą prašymą.
2.9. Pinigai grąžinami nustačius paslaugos teikėjo kaltę.
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2.10. Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl sutartyje numatytų poilsiautojo
įsipareigojimų nevykdymo ir (ar) išsiųsti poilsiautoją iš stovyklos jai nepasibaigus, jei poilsiautojas
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.
Šiais išvardintais atvejais mokestis už neišbūtą laiką negrąžinamas.
V. GINČŲ SPRENDIMAS
Ginčytini sutarties pažeidimo klausimai sprendžiami
apskundžiami Lietuvos Respublikos teisinių aktų nustatyta tvarka.

stovyklos administracijos

arba

VI. ATSAKOMYBĖ
4.1. Stovyklos organizatoriai neša atsakomybę už stovyklos lankantį vaiką (jeigu ji(s) atvyko į stovyklą)
tik stovyklos pamainos darbo metu: pirmadieniais-penktadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
VII. PAPILDOMA INFORMACIJA
5.1. Stovyklos organizatoriai informuoja, kad vaikų išvykos į gamtą metu apsilankymo teritorijoje gali
būti erkių, nešiojančių encefalitą ir Laimo ligą (įduokite vaikams purškalą nuo uodų ir erkių).
5.2. Tėvai (vaiko globėjai), vaikai supranta, kad stovyklavimo metų egzistuoja normali rizika, jog vaikas
gali užsigauti, susižeisti ar patirti traumas.
Sutarties šalių parašai:
Paslaugų teikėjas:
Direktorius
(pareigos)

__________
(parašas)

Paslaugos gavėjas
Tėvas, motina (vaiko globėjas)
(parašas)

(vardas, pavardė)
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SUTIKIMAS
2018-__-__
Šiauliai
Šiuo SUTIKIMU, aš___________________________________________________
Tėvo, motinos (globėjų) vardas, pavardė

pareiškiu apie SUTIKIMĄ, kad vaiko ________________________________________________
vaiko, globotinio vardas, pavardė

dalyvaujančio vasaros dienos stovykloje „Nenuobodžiauk, juk atostogos“, profilio
nuotraukos, filmuota medžiaga, garso ir vaizdo įrašai bus naudojami laikantis galiojančių Lietuvos
Respublikos teisės aktų (nepažeidžiant asmens teisių, garbės ir orumo apsaugos) žiniasklaidos srityse
(dienraščiai, įstaigos interneto svetainė, stendai ir kt.) be atskiro vaiko tėvų (vaiko atstovų, globėjų)
sutikimo.
SUTINKU, kad mano vaiko (globotinio) profilio nuotraukos, filmuota medžiaga su vaiku
(globotiniu) būtų viešinamos (SUTIKIMĄ pažymėkite kryželiu X):
o VšĮ krepšinio akademijos „Saulė“ facebook paskyroje
www.krepsinioakademijasaule.lt
o VšĮ krepšinio akademijos „Saulė“ internetinėje svetainėje
www.krepsinioakademijasaule.lt
o Dienraštyje „Šiaulių naujienos“, „Šiaulių žinios“
o Spausdintuose reklaminiuose plakatuose, kurie viešinami Šiaulių mieste
o Spausdintose reklaminėse skrajutėse, kurios viešinamos Šiaulių mieste
o Video pristatymuose apie stovyklą youtube paskyroje
www.krepsinioakademijasaule.lt
Šiuo SUTIKIMU vaiko, dalyvaujančio vasaros dienos stovykloje „Nenuobodžiauk, juk
atostogos“, tėvai (vaiko globėjai) pareiškia apie SUTIKIMĄ, kad vaikui leidžia/išleidžia dalyvauti
išvykose Šiaulių mieste ir kituose Lietuvos miestuose, renginiuose, konkursuose, varžybose, leisti vaikui
stovyklavimo metu dalyvauti turizmo renginyje, keliauti pėsčiomis bei vasaros dienos stovyklos
programoje numatytose veiklose be atskiro vaiko, tėvų (vaiko atstovų) sutikimo.

__________________________
(parašas)

__________________________________
vaiko tėvo, motinos, globėjų vardas, pavardė

