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STOVYKLAVIMO SUTARTIS 

 
20 m.  mėn.  d. 

 
VšĮ Pamėginčius, įm. k. 304163574, atstovaujama direktoriaus Žymanto Čeko, veikiančio pagal įstatus 
(toliau – Stovyklos „Gamta ir kultūra“ organizatorius 1 arba tiesiog Stovyklos organizatorius 1), Edita 
Žukauskaitė, veikianti pagal individualios veiklos pažymą Nr. Nr. 958342 (toliau – Stovyklos 

organizatorius 2) ir tėvas/globėjas, atstovaujantis vaiko interesus, 

 
( vieno iš tėvų vardas, pavardė) 

 
(gyvenamoji vieta ir telefonas) 

(toliau – Klientas), kartuvadinami Šalimis, sudarėšią sutartį. 
 

1. SUTARTIES DALYKAS 

 
1.1.Tėvai išleidžia savo sūnų/dukrą 

(vaiko vardas,pavardė) 
 

(toliau– Stovyklautojas),  2021 m. (pažymėkite pasirinktą pamainą ): 

 

 I pamaina – liepos 12 – 16d.;  

 II pamaina -  liepos 19 - 23 d. 
 III pamaina -  liepos 26 - 30 d 

 IV pamaina rugpjūčio 9 - 13 d. 

 

į dieninę vaikų vasaros stovyklą „Gamta ir kultūra“ Vilniaus m. Stovyklos organizatorius šioje sutartyje 
nustatytomis sąlygomis priima vaiką stovyklauti. 

 

2. STOVYKLOS TIKSLAI, VERTYBĖS IR TVARKA 

 
2.1. Stovyklos organizatorius yra vaikų ir moksleivių poilsio, papildomo ugdymo iružimtumo 

organizavimu užsiimanti įstaiga, siekianti suburti vaikus, kad jie galėtų bendrauti, mokytis, sportuoti ir 

susirasti draugų. 
2.2. Stovyklos metu vaikai bus kviečiami tyrinėti gamtą ir jos paslaptis, žygiuoti ir išbandyti savo 

ištvermę, muzikuoti, improvizuoti, patirti vizualinių menų galią. 
 

3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

3.1. Stovyklos „Gamta ir kultūra“ organizatorius įsipareigoja: 

3.1.1. 2021 m. liepos 12 - 16 d./ liepos 19- 23 d./ liepos 26 – 30d./ rugpjūčio 9 - 13 d. priimti 

vaiką į dienos Stovyklą. 
3.1.2. Parengti ir vykdyti Stovyklos programą. 
3.1.3. Užtikrinti saugią stovyklavimo aplinką, vaikų priežiūrą, žalingų įpročių prevenciją; 

higienos taisyklių laikymąsi; tinkamą vaikų maitinimą. 
3.2. Stovyklos „Gamta ir kultūra“ organizatorius turi teisę: 

3.2.1. Siekiant užtikrinti stovyklavimo saugumą bei žalingų įpročių ir/ar nelaimingų atsitikimų 
prevenciją, Stovyklos „Gamta ir kultūra“ organizatorius turiteisę patikrinti Stovyklautojų daiktus, 

dalyvaujant tėvams/globėjams. 

3.2.2. Siekiant užtikrinti aktyvų ir prasmingą dalyvavimą stovyklos veikloje, iš stovyklautojų 
edukacinių užsiėmimų metu bus atidėti saugiai jų mobilieji telefonai, kuriais esant reikalui, galės 
naudotis pertraukų metu. 

3.3. Klientas (tėvai/globėjai) įsipareigoja: 

3.3.1. Sumokėti nustatytą stovyklavimo mokestį, atvežti ir pasiimti iš Stovyklos „Gamta ir 
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kultūra“ savo vaiką. 
3.3.2. Užtikrinti, kad Stovyklautojas į Stovyklą „Gamta ir kultūra“ neatsivežtų rūkalų, svaigalų, 

narkotinių ir toksinių, greitai užsidegančių ar sprogstančių medžiagų, peilių, ginklų, degtukų, 
žiebtuvėlių (tai, kas gali pakenkti Stovyklautojų saugumui). 

3.3.3. Atlyginti Stovyklautojo padarytą žalą Stovyklos „Gamta ir kultūra“ turtui. 

3.3.4. Užtikrinti, kad Stovyklautojas laikysis Stovyklos „Gamta ir kultūra“ vidaus taisyklių 

 (žr.1 priedą). 
3.3.5. Supažindinti Stovyklautoją su šia Sutartimi prisiimtais įsipareigojimais. 

3.3.6. Stovyklavimo metu neišsivežti Stovyklautojo už stovyklos ribų, be Stovyklos vadovės 

leidimo. 

3.3.7 Sutartyje nurodyti telefoną ir kitus kontaktinius duomenis pagal kuriuos Stovyklos vadovė 
stovyklavimo metu reikalui esant galėtų susisiekti. 

3.4. Stovyklautojas įsipareigoja: 

3.4.1. Gerbti Stovyklos vadovę, grupės kuratorius, lektorius ir kitus stovyklautojus, laikytis 

Stovyklos vidaus tvarkos taisyklių, stovyklavimo drausmės, dalyvauti Stovyklos programoje. 
3.4.2. Laikytis maudymosi taisyklių, saugoti savo bei kitų stovyklautojų sveikatą. 

3.4.3. Nerūkyti, nevartoti alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų. Be grupės kuratoriaus 
neišeiti už stovyklos teritorijos. 

3.4.4. Saugoti ir tausoti Stovyklos turtą. Prižiūrėti asmeninius bei kitų Stovykloje esančių 
žmonių daiktus. 

 

4. STOVYKLAVIMOPAMAINOSLAIKAS IRTRUKMĖ 

 
4.1. Stovykloje pamainų pradžia/ pabaiga 2021 m:  

I pamaina – liepos 12 – 16 d.;  

 II pamaina -   liepos 19 - 23 d. 

 III pamaina -  liepos 26 - 30 d 
 IV pamaina rugpjūčio 9 - 13 d. 

 

4.2. Stovyklautojas į Stovyklą privalo atvykti kiekvieną stovyklos dieną 9.00 val. ryto, išvykstama 

16.45 – 17.00 val., pasibaigus Stovyklos programai.  

 

5. MOKESTIS UŽ STOVYKLAVIMĄ 
 

5.1. Klientas įsipareigoja į Stovyklos organizatoriaus atsiskaitomąją sąskaitą apmokėti negrąžinamą 
registracijos įmoką, lygią vienos dienos stovyklos kainai iki 2020 m.: liepos 9 d. – už I pamainą;  
rugpjūčio 16 d. už II pamainą; liepos 23 d. – už III pamainą; rugpjūčio 6 d. už IV pamainą; Likusį 
stovyklos mokestį ne vėliau kaip iki stovyklos pirmosios dienos.  

5.2. Pasibaigus stovyklai, Stovyklos organizatorius išrašo sąskaitą faktūrą.  

5.3. Stovyklautoją išsiuntus namo, nepasibaigus numatytam laikotarpiui,dėl Sutarties pažeidimo, ar 

Stovyklos vidaus tvarkos taisyklių pažeidimo, ar tėvams pasiėmus stovyklautoją savo noru, mokestis 
negrąžinamas. 

5.4. Tėvai įgalioja Stovyklos vadovę Editą Žukauskaitę 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. 

 

6. PAREIŠKIMAI 
 

6.1. Tėvai yra informuoti, kad Stovyklos t  

užsigauti, susižeisti ar patirti traumas, todėl neturės pretenzijų ir Stovyklai eritorijoje gali būti erkių, 
nešiojančių encefalitą ir Laimo ligą. 
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6.2. Tėvai supranta, kad priekaištų stovyklavimo metu egzistuoja normali rizika, jog Stovyklautojas 

gali užsigauti, susižeisti ar patirti traumas, todėl neturės pretenzijų ir priekaištų Stovyklai. 
6.3. Jei vaikas yra alergiškas, turi kitų sveikatos sutrikimų, dėl kurių reikia vaikui naudoti/ vartoti 

specialius kremus, vaistus ar priemones, tėvai informuoja stovyklos vadovę ir suteikia jai visą reikalingą 
informaciją dėl vaikui paskirtų medikamentų vartojimo.Tokiomis priemonėmis, vaistais ir krem ais 

pasirūpina tėvai bei užtikrina, kad vaikas juos turėtų su savimi ir savarankiškai mokėtų naudotis. 
6.4. Jei vaikas yra alergiškas konkretiems maisto produktams arba yra vegetaras, tėvai informuoja iš 

anksto ir pažymi tai sutartyje: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
6.5. Tėvai pristato stovyklautojo sveikatos pažymą iš gydytojo (forma 079/a).  
6.6. Jeigu vaikas tą dieną neatvyks į stovyklą, ar tėvai vaiką patiki atsiimti giminėms, kitiems 

asmenims, tėvai privalo apie tai pranešti stovyklos vadovei. 
 

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
 

7.1.  Įvykus taisyklių pažeidimui, po pirmo atvejo Stovyklautojas yra įspėjamas. Po antro – 

susisiekiama su tėvais. Jei netinkamas elgesys tęsiasi, Stovyklautojas, informavus tėvus, bus išsiųstas 
namo. 

7.2.  Jei padaromas grubus Sutarties ar Stovyklos vidaus tvarkos taisyklių pažeidimas, 

Stovyklautojas gali būti išsiųstas namo be įspėjimo. 

7.3. Tėvai pilnai atlygina Stovyklautojo padarytą žalą Stovyklai. 
7.4.  Stovykla nėra atsakinga už pamestus ir dingusius Stovyklautojų daiktus. 

7.5. Stovyklautojui palikus stovyklą, jai nesibaigus pinigai negrąžinami. 

 

8 KITOS SĄLYGOS 
 

8.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki 2021m.  

Liepos 16 d. (I pamaina), liepos 23 (II pamaina), liepos 30 ( III pamaina), rugpjūčio 13 d. (IV 

pamaina). 
8.2. Visi ginčai dėl šios Sutarties sprendžiami derybų būdu, o jomis nepasiekus abiems šalims 

patenkinamo rezultato – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
8.3. Sutarties pakeitimai ir papildymai gali būti daromi tik raštišku Šalių susitarimu. 
8.4. Sudarydamos šią Sutartį Šalys ar jų įgalioti atstovai šią Sutartį perskaitė, suprato jos turinį bei 

pasekmes. 

8.5. SUTINKU/  NESUTIKU, kad mano sūnus/ dukra, būtų fotografuojamas ar filmuojamas. 

Nuotraukos, bei filmuota medžiaga, neatlygintinai ir viešai skelbiama, atgaminama bei platinama 

neribotai teritorijai ir neribotam laikui be jokių  papildomų sąlygų taikymo. 
8.6 Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai 

Šaliai). 
 

Sutarties šaliųparašai: 
 

 

EditaŽukauskaitė 

individualios veiklos pažymą Nr. 958342 
 
          (parašas) 
VšĮ Pamėginčius 

Kodas 304163574 

Direktorius Žymantas Čekas  (parašas) 

š

 

(tėvo/globėjo  vardas, pavardė) (parašas) 
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1 priedas 

 

 

2021 m. VšĮ „Pamėginčius“ organizuojamos vasaros stovyklos 

 „Gamta ir Kultūra“ 2021taisyklės 

 

STOVYKLAUTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

1. Stovyklos metu laikytis drausmės bei grupės kuratorių ir lektorių nurodymų; 
2. Laikytis programoje nustatytos dienotvarkės; 
3. Dalyvauti užsiėmimuose; 
4. Kiekviena stovykloje paimta priemonė turi būti grąžinta į vietą;  

5. Stovyklos metu nerūkyti ir nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotinių, psichotropinių bei kitų svaiginančių 
medžiagų; 
7. Nevartoti energetinių gėrimų  ir kitų žalingų gėrimų; 
8. Nevalgyti traškučių, nelukštenti saulėgrąžų; 
9. Neišeiti iš stovyklos teritorijos be grupės kuratoriaus leidimo; 

10. Be grupės kuratoriaus draudžiama eiti į kitas patalpas; 
11. Be grupės kuratoriaus leidimo neiti prie vandens telkinių, upės. Nesimaudyti upėje be grupės kuratoriaus 
leidimo ir priežiūros; 
12. Saugoti savo sveikatą bei nekenkti kitiems;  
13. Susirgus ar susižeidus, nedelsiant pranešti vadovui; 
14. Negalima keiktis, triukšmauti  ar nepagarbiai kalbėti; 
15. Nepadorus elgesys draudžiamas; 
16. Nedaryti moralinės arba fizinės žalos sau ir kitiems vaikams (grasinimai, įžeidinėjimai, patyčios, vagystės, 
muštynės ir kt.); 
17. Atlyginti vasaros stovyklos metu Organizatoriui ar/ir kitiems stovyklos dalyviams padarytą žalą;  

18. Nešiukšlinti; 

19. Nelaužyti žalių medelių, 
 

Į STOVYKLĄ VEŽTIS DRAUDŽIAMA: 
 

1. Alkoholinius gėrimus, tabako gaminius, narkotikus ir kitas svaiginamąsias, psichotropines, narkotines 
medžiagas; 
2. Nereikalingus vaistus; 

3. Energetinius gėrimus ir kitus žalingus gėrimus; 

4. Traškučius, saulėgrąžas bei kitokį nesveiką maistą; 
5. Gyvūnus, paukščius; 
6. Brangius daiktus; 

7. Sprogstamąsias medžiagas, ginklus; 
 

TĖVŲ (GLOBĖJŲ) ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

1.  Atlyginti Organizatoriui nuostolius, jei jų vaikas stovyklos metu savo veiksmais padarytų žalos stovyklos metu 
naudojamam turtui. 

2. Laiku atvežti ir pasiimti vaiką iš stovyklos, taip pat pasiimti vaiką, jei vaikas yra išsiunčiamas iš stovyklos už 
netinkamą elgesį 
3. Stovyklautojas į Stovyklą privalo atvykti kiekvieną pamainos dieną  9.00 - 9.30. val. ir išvykti 16.45- 17.00. 

Paskutinę stovyklos dieną 16.30 val. vyks stovyklos uždarymas, išvykimas iš stovyklos  iki 18.15 val.  

4. Vaikui turint specifinių poreikių (sveikatos, kalbos, bendravimo ar pan.), būtina informuoti stovyklos vadovybę, 
bei priskirtą  vadovą. 
 

Susipažinau____________________________ 
(tėvo/globėjo  parašas) 


