
PATVIRTINTA 

Kauno technologijos universiteto 

rektoriaus 2018 m.                          d. 

įsakymu Nr. A- 

 

VAIKO PRIĖMIMO Į STOVYKLĄ SUTARTIS Nr. 

 

2018 m. ________ d. 

Kaunas 

 

 

Savanoriškos veiklos organizatorius, Kauno technologijos universitetas, juridinio asmens kodas 

111950581, kurio buveinės adresas: K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas, atstovaujamas sporto 

centro vadovės [________], veikiančio (-s) pagal [________] (toliau – Organizatorius), 

ir 

Tėvas / globėjas [Vardas pavardė], asmens kodas [________], kurio (-s) gyvenamosios vietos adresas: 

[________], atstovaujantis vaiko interesus (toliau – Stovyklautojo atstovas), 

toliau abi šalys kartu yra vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią vaiko priėmimo 

į stovyklą sutartį (toliau – Sutartis): 

 

1.  SUTARTIES OBJEKTAS 

1.1.  Stovyklos organizatorius įsipareigoja Stovyklautojo atstovui jo sūnų / dukrą / globotinį 

(reikiamą žodį pabraukti) 

__________________________________________________________________________ 

(vaiko vardas, pavardė) 

priimti vasaros atostogų metu į aktyvaus poilsio praleidimo vaikų vasaros dienos stovyklą  

nuo 2018 m. ________ d. iki 2018 m. ________ d. bei pagal galimybę tenkinti jo / jos 

saviraiškos poreikius, o Stovyklautojo atstovas įsipareigoja laikytis šioje Sutartyje nustatytų 

įsipareigojimų. 

 

2.  ORGANIZATORIAUS ĮSIPAREIGOJIMAI: 

2.1.  organizuoti vaiko poilsį ir užimtumą, skatinti saviraišką; 

2.2.  nustatyti racionalų, atitinkantį vaiko amžių poilsio ir užimtumo režimą; 

2.3.  užtikrinti vaiko priežiūrą, sveikas, higienos normas atitinkančias ir saugias sąlygas, puoselėti 

darnų vaiko santykį su gamta, propaguoti sveiką gyvenseną; 
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2.4.  analizuoti psichologinį klimatą, imtis priemonių neigiamų psichologinių faktorių, veikiančių 

vaikus, pašalinimui; 

2.5.  teikti informaciją apie vaiko gyvenimo ir poilsio sąlygas; 

2.6.  informuoti stovyklautojo atstovą stovyklautojui susirgus ar įvykus nelaimingam atsitikimui; 

2.7.  stovyklautojo pateiktus asmens duomenis naudoti tik stovyklos dokumentų įforminimui; 

2.8.  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. Išvykstant iš stovyklos, daiktai grąžinami stovyklos 

dalyviui ar Stovyklautojo atstovui; 

2.9.  už stovyklautojo padarytą žalą, pagal stovyklos Stovyklautojo elgesio taisyklių reikalavimus, 

nuostoliai išieškomi iš Stovyklautojo atstovo; 

2.10.  už piktybinį stovyklos Stovyklautojo elgesio taisyklių ir Saugos ir sveikatos instrukcijų 

pažeidinėjimą pašalinti stovyklautoją iš stovyklos, apie tai pranešant Stovyklautojo atstovui 

bei negrąžinant įneštų pinigų už stovyklavimą. 

 

3.  STOVYKLAUTOJO ATSTOVO ĮSIPAREIGOJIMAI: 

3.1.  pateikti visus reikalaujamus stovyklavimui dokumentus: gimimo liudijimo (arba tapatybės 

kortelės ar paso) kopiją, sveikatos pažymą f.079/a (neturint šios pažymos, stovyklos 

organizatorius, remdamasis Lietuvos higienos norma HN 79:2004 „Vaikų vasaros poilsio 

stovyklos bendrieji saugos sveikatos reikalavimai“ neturi teisės priimti stovyklautojo į 

stovyklą), stovyklautojo atstovo prašymą dėl priėmimo į stovyklą, sutikimus: dėl būtinos 

medicininės pagalbos bei priežiūros suteikimo ir dėl leidimo dalyvauti turizmo renginiuose (jei 

stovyklautojas neturi 12 m.); 

3.2.  tinkamai, pagal oro sąlygas aprengti stovyklautoją (turėti galvos apdangalą nuo saulės, 

drabužius nuo lietaus, laisvalaikio ir sportinį apavą); 

3.3.  laiku atsiskaityti stovyklos Organizatoriui už teikiamas paslaugas; 

3.4.  aprūpinti vaiką stovyklavimo metu reikalingomis asmens higienos priemonėmis; 

3.5.  užtikrinti, kad stovyklautojas į stovyklą iš namų neatsivežtų rūkalų, alkoholio ir kitokių 

kvaišalų; 

3.6.  atlyginti vaiko padarytą žalą stovyklai ar stovyklautojams; 

3.7.  domėtis vaiko užimtumu ir elgesiu stovyklavimo metu; 

3.8.  
netrukdyti stovyklos programos vykdymui: 
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3.8.1.  apie atvykimą informuoti grupės vadovą. Laikinai pasiimant vaiką iš stovyklos (ar anksčiau 

išvykstant), rašyti prašymą stovyklos Organizatoriui. Vaikui būnant su tėvais / globėjais, 

atsakomybė už vaiko sveikatą ir saugumą tenka tėvams / globėjams; 

3.8.2.  be rimtos priežasties neskambinti vaikui ir neprašyti, kad jis skambintų, nes telefonas 

trukdo stovyklos programai, atitraukia vaikų dėmesį ir neigiamai veikia jautresnius vaikus. 

Esant poreikiui, susisiekti su vaiku per vadovus ar stovyklos Organizatorių; 

3.9.  leisti stovyklos Organizatoriui patikrinti stovyklos dalyvio daiktus, šiam atvykus į stovyklą ar 

esant būtinumui. 

 

4.  ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

4.1.  Vaikų dienos poilsio stovyklos Organizatoriui ar Stovyklaustojo atstovui padaryta žala 

atlyginama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  

4.2. Stovyklos organizatorius neatsako už paliktus ar pamestus stovyklos dalyvio daiktus ir 

neatlygina dėl to patirtų nuostolių. 

4.3.  Šalių atsakomybė pagal šią Sutartį yra apribota tiesioginiais nuostoliais, nei viena iš Šalių 

neturi pareigos atlyginti netiesioginių nuostolių (negautų pajamų ir pan.). 

4.4.  Sutarties šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal sutartį 

nevykdymą, jeigu įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force 

majeure), kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos teisės aktai, ir jei apie tokių aplinkybių 

atsiradimą buvo nedelsiant pranešta kitai Šaliai, nurodant nenugalimos jėgos aplinkybės 

pobūdį, galimą trukmę ir numatomą jos poveikį sutartinių įsipareigojimų vykdymui. 

4.5.  Jei Šalis neinformuoja ar per vėlai informuoja kitą Šalį apie force majeure aplinkybių 

atsiradimą, tai praranda teisę remtis jomis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės, ir 

privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus tiesioginius nuostolius. 

 

5.  SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

5.1.  Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Sutarties Šalims ir galioja iki __________________.  

5.2.  Sutartis gali būti pratęsiama atskiru Šalių susitarimu. 

5.3.  Sutartis gali būti nutraukta: 

5.3.1.  raštišku Šalių susitarimu;  

5.3.2.  stovyklos Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl sutartyje numatytų 

stovyklautojo įsipareigojimų nevykdymo ir išsiųsti stovyklautoją iš stovyklos jai nepasibaigus, 

jei stovyklautojas nesilaikys stovyklos taisyklėse numatytų reikalavimų. Šiuo atveju mokestis 

už likusį neišbūtą laiką negrąžinamas; 
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5.3.3.  Sutartis laikoma nutraukta vienai iš šalių pareiškus apie jos nutraukimą arba pažeidus Sutarties 

sąlygas; 

5.3.4.  kitais Lietuvos Respublikos civiliniam kodekse numatytais atvejais. 

 

6.  SUTARČIAI TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA  

6.1.  Sutartis sudaryta, vykdoma ir aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais 

teisės aktais. 

6.2.  Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, yra 

sprendžiami tiesioginių derybų būdu, o nepavykus susitarti per 30 dienų nuo derybų pradžios 

– teisme Kauno mieste Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

7.  KONFIDENCIALUMAS 

7.1.  Bet kokia informacija (techninė, finansinė, komercinė ir kita) perduota ir gauta Šalims vienai 

iš kitos sudarant ir vykdant Sutartį, taip pat bet kokia informacija, kuri yra susieta su Šalių 

bendra veikla ir Sutarties vykdymo rezultatais, laikoma konfidencialia. 

7.2.  Šalys, įskaitant visus savo darbuotojus ar kitus asmenis, su kuriais Šalys bendradarbiauja 

vykdydamos veiklą, atsako už konfidencialios informacijos atskleidimą ir atlygina visus su 

tuo susijusius tiesioginius nuostolius. 

7.3.  Sutarties turinys ir su jos vykdymu susijusi Šalių viena kitai suteikta informacija gali būti 

atskleista, jeigu to reikia šios Sutarties tikslui pasiekti arba privaloma pagal Lietuvos 

Respublikos teisės aktus. 

 

8.  KITOS NUOSTATOS 

8.1.  Visi Sutarties pakeitimai, priedai ir papildymai yra neatskiriamos Sutarties dalys ir galioja, jei 

jie yra sudaryti raštu bei patvirtinti abiejų Šalių įgaliotų atstovų parašais. 

8.2.  Jeigu bet kuri šios Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar visiškai negaliojanti, tai toji 

nuostata nedaro negaliojančiomis kitų šios Sutarties nuostatų. Iškilus minėtai problemai, Šalys 

susitaria kuo skubiau sudaryti papildomą susitarimą ar sutartį, kuriuo negaliojančios šios 

Sutarties nuostatos būtų pakeistos kitomis, teisiškai veiksmingomis nuostatomis, kurios, kiek 

tai yra įmanoma, turėtų įtvirtinti tą patį ekonominį ir teisinį efektą, kaip kad buvo siekta 

susitariant dėl Sutarties nuostatos, kuri neteko galios. 

8.3.  Visi pranešimai, sutikimai, atsisakymai ir kita korespondencija pagal šią Sutartį arba susijusi 

su ja privalo būti įforminama raštu ir laikoma įteikta tinkamai, jeigu ji išsiųsta registruotu 

laišku, faksimiliniu ryšiu (patvirtinant gavimą), elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) arba 

pristatyti tiesiogiai šioje Sutartyje nurodytais įprasto arba elektroninio pašto adresais ar kitais 

kontaktais, dėl kurių Šalys susitarė. Apie bet kokius adresų ar rekvizitų pasikeitimus Šalys 
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viena kitą privalo informuoti per 5 (penkias) darbo dienas. Jei Šalis nepraneša apie savo adresų 

ar rekvizitų pasikeitimą, tai pranešimo siuntimas paskutiniu turimu adresu ar prievolės 

vykdymas vadovaujantis paskutiniais žinomais kitos Šalies rekvizitais yra laikomas tinkamu. 

8.4.  Sutartyje vartojamos sąvokos aiškintinos ir Šalių tarpusavio santykiai, neaptarti šioje 

Sutartyje, reguliuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos 

savanoriškos veiklos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

8.5.  Šalys patvirtina, kad Sutartis atitinka jų valią ir tikruosius jų ketinimus, Sutarties prasmė ir 

pasekmės Šalims išaiškintos. 

8.6.  Ši Sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, kurie, pasirašius kiekvienai Šaliai, 

bus laikomi originalais ir turės vienodą teisinę galią. 

9.  ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI: 

 

Stovyklos organizatorius 

VšĮ Kauno technologijos universitetas 

K. Donelaičio g. 73, LT 44249, Kaunas 

Juridinio asmens kodas 111950581 

PVM mokėtojo kodas LT119505811 

Ats. sąsk. Nr. LT387044060003104481 

Bankas AB SEB bankas 

Banko kodas 70440 

Tel. +370 37 300 000 

El. paštas ktu@ktu.lt 

[Pareigos] 

[Vardas, pavardė] 

 

__________________________ 

       (parašas)                          A. V. 

Stovyklautojo atstovas 

[Vardas pavardė] 

[Adresas] 

Asmens kodas [_____________] 

 

 

 

 

 

Tel. [_____________] 

El. paštas [_____________] 

[Vardas, pavardė] 

 

__________________________ 

                    (parašas) 

 

Už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo:  

____________________________________ 

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) 

 

 

 

 


