Jaunojo Rogininko Mokykla
SUTARTIS-SUTIKIMAS vykti į stovyklą
2019m. .........................mėn., .....d.

UAB Rogių Šunys, įm.k. 303492937 (toliau Stovykla), esanti Vičiūnų k., Kernavės sen., Širvintų raj., atstovaujama direktoriaus
Laimono Daujoto ir tėvai/globėjai, atstovaujantys vaiko interesus:
(vardas, pavardė) .........................................................................................................................................................................................

I.
SUTARTIES- SUTIKIMO OBJEKTAS
1.1. Tėvai išleidžia savo sūnų/dukrą (vardas, pavardė) .......................................................................................................................
(asmens kodas, adresas)...............................................................................................................................................................................
(toliau – Stovyklautojas) į Stovyklą, vyksiančią Vičiūnų vienkiemyje, Kernavės seniūnijoje. Širvintų rajone, o Stovykla šioje sutartyje
nustatytomis sąlygomis priima vaiką stovyklauti.
Stovykloje pamaina prasideda 2019m. .................... mėn. .....d., sekmadienį, ir baigiasi 2019m. .....................mėn. .....d., penktadienį.
Stovyklautojas į Stovyklą privalo atvykti sekmadienį nuo 14val iki 16val, išvykstama penktadienį nuo 17val. iki 19val.
II.
STOVYKLOS TIKSLAI IR VERTYBĖS
2.1. Stovykla yra vaikų aktyvaus poilsio, papildomo ugdymo ir užimtumo organizavimu užsiimanti įstaiga, siekianti suburti vaikus iš įvairių
Lietuvos vietovių ir užsienio, kad jie galėtų bendrauti, mokytis pažinti gamtą ir gyvūnus, sportuoti ir susirasti naujų draugų.
III.
SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
3.1. Stovyklos organizatorius įsipareigoja:
3.1.1.
2019m. .................... mėn. .....d., – 2019m. .....................mėn. .....d., dienomis priimti Stovyklautoją į Stovyklą.
3.1.2.
Parengti ir įgyvendinti kūrybinę- sportinę stovyklos programą.
3.1.3.
Užtikrinti saugią stovyklavimo aplinką, vaikų priežiūrą, žalingų įpročių prevenciją, higienos taisyklių laikymąsi, tinkamą vaikų
maitinimą 4 kartus per dieną.
3.1.4.
Ugdyti vaikų aktyvumą, atsakomybę, savarankiškumą bei kūrybiškumą.
3.1.5.
Informuoti stovyklautojo tėvus/globėjus stovyklautojui susirgus ar įvykus nelaimingam atsitikimui.
3.1.6.
Stovyklautojo pateiktus asmens duomenis laikyti konfidencialiais.
3.1.7.
Stovyklos organizatorius neatsako už paliktus ar/ir pamestus stovyklos metu stovyklautojo daiktus ir neatlygina patirtų
nuostolių.
3.2. Stovyklautojo atstovas (tėvai/globėjai) įsipareigoja:
3.2.1.
Laiku sumokėti nustatytą stovyklavimo mokestį, atvežti ir pasiimti iš Stovyklos vaiką pagal pasirinktos pamainos datas.
3.2.2.
Patikrinti vaiko sveikatą ir atvykstant į Stovyklą turėti sveikatos pažymą ir iki stovyklavimo pradžios informuoti Stovyklos
vyriausiąjį vadovą apie rizikos faktorius Stovyklautojo sveikatai ir specialius poreikius.
3.2.3.
Užtikrinti, kad stovyklautojas į stovyklą neatsivežtų rūkalų ar kitokių kvaišalų, ginklų, degtukų ir t.t. (tai, kas gali pakenkti
Stovyklautojų saugumui); brangių daiktų (papuošalų, kompiuterių, iPod ir t.t.)
3.2.4.
Prisiimti atsakomybę bei atlyginti nuostolius stovyklos organizatoriui, jei jų atstovaujamas stovyklautojas stovyklos metu savo
kaltais veiksmais padarytų žalos stovyklos organizatoriui ar stovyklos metu naudojamam turtui.
3.2.5.
Užtikrinti, kad Stovyklautojas laikysis Stovyklos taisyklių, bendros tvarkos ir drausmės.
3.2.6.
Supažindinti Stovyklautoją su šia Sutartimi prisiimtais įsipareigojimais ir stovyklos taisyklėmis (1 priedas).
3.2.7.
Leisti stovyklos vadovams suteikti pirmąją medicininę pagalbą.
3.2.8.
Leisti stovyklos organizatoriui patikrinti stovyklos dalyvio atsivežtus daiktus ir, esant būtinumui, juos laikinai paimti iš
stovyklautojo. Išvykstant iš stovyklos daiktai grąžinami stovyklautojui ar jo atstovui (išskyrus greitai gendantį maistą).
3.2.9.
Stovyklautojas ar jo tėvai (globėjai) sutinka, kad stovyklos organizatoriai visas stovyklos nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali
laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti UAB Rogių Šunys rinkodaros tikslais.
3.3. Stovyklautojas įsipareigoja:
3.3.1.
Gerbti Stovyklos vadovus ir kitus stovyklautojus, laikytis Stovyklos taisyklių, bendros tvarkos ir stovyklavimo drausmės, dalyvauti
Stovyklos programoje.
3.3.2.
Laikytis elgesio prie šunų taisyklių, maudymosi taisyklių, saugoti savo bei kitų stovyklautojų sveikatą.
3.3.3.
Nerūkyti, nevartoti alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų. Be vadovo neišeiti už stovyklos teritorijos.
3.3.4.
Saugoti ir tausoti Stovyklos turtą. Saugoti asmeninius bei kitų Stovykloje esančių žmonių daiktus.

IV.
MOKESTIS UŽ STOVYKLAVIMĄ
4.1. Bendra stovyklos kaina yra 195eur (šimtas devyniasdešimt penki Eur). Tėvai (globėjai) privalo pilnai atsiskaityti stovyklos
organizatoriui už teikiamas paslaugas iki numatytos stovyklos pamainos pradžios.
4.1.1.
Tėvai (globėjai) registruodami vaiką į stovyklą už stovyklavimo laikotarpį perveda 50 eurų (penkiasdešimt eurų) avansą į
Stovyklos UAB "Rogių šunys" banko sąskaitą LT24 3500 0100 0472 6120.
4.1.2.
Stovyklautojui persigalvojus arba neatvykus į stovyklą, arba išsiuntus namo, nepasibaigus numatytam laikotarpiui, dėl Sutarties
ar Stovyklos vidaus tvarkos taisyklių pažeidimo, mokestis negrąžinamas.
V.
ATSTOVAVIMAS
5.1. Tėvai įgalioja Stovyklos vyriausiąjį vadovą stovyklavimo metu reikalui esant atstovauti Tėvus gydymo įstaigose, gauti iš medikų visą
reikalingą informaciją apie Stovyklautojo sveikatos būklę, Stovyklautojo interesais gauti ir pateikti tėvų vardu prašymus, pasirašyti
dokumentus.
VI.
PAREIŠKIMAI
6.1. Tėvai supranta, kad stovyklavimo metu egzistuoja normali rizika, jog Stovyklautojas gali užsigauti, susižeisti ar patirti traumas ir yra
informuoti kad Stovyklos teritorijoje ar žygių miške metu gali būti erkių, nešiojančių ligas.
VII.
KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
7.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos ir galioja iki pasirinktos pamainos paskutinės dienos imtinai.
7.1.1.
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 ir šioje
sutartyje nurodytų reikalavimų.
7.1.2.
Stovyklautojas turi teisę nutraukti sutartį pagal stovyklos organizatoriui pateiktą motyvuotą prašymą ir susigrąžinti mokestį už
neišbūtą laiką (išskyrus šios sutarties 3.3. punkto atvejus).
7.2. Visi ginčai dėl šios Sutarties sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
7.3. Sutarties pakeitimai ir papildymai gali būti daromi tik raštišku Šalių susitarimu.
7.4. Sudarydamos šią Sutartį Šalys ar jų įgalioti atstovai šią Sutartį perskaitė, suprato jos turinį bei pasekmes.
7.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią ( po vieną kiekvienai Šaliai).
ŠALIŲ PARAŠAI:
Stovyklautojo atstovas (tėvai/globėjai):
(Vardas, pavardė)................................................................
Parašas: .............................................................................
Kontaktinis telefonas:........................................................

Stovyklos organizatorius UAB Rogių Šunys:
Direktorius Laimonas Daujotas
Parašas: .............................................................................
Kontaktinis telefonas: +370 650 34844

