SUTARTIS SU VAIKŲ TĖVAIS (GLOBĖJAIS, RŪPINTOJAIS) Nr.
2020 m._____________mėn. ___ d.
Krikščioniškos anglų kalbos stacionarios stovyklos „Discovery“, vyksiančios UAB „VERUBĖ“ kaimo
turizmo stovykloje, Varninkų km., Trakų rajonas, steigėjas Labdaros ir paramos fondas „Romumas“ (toliau –
Vykdytojas), atstovaujamas fondo prezidento Roberto Peteraičio, ir vienas iš tėvų arba globėjas (nereikalingą
žodį išbraukti) (toliau – Klientas),
_________________________________________________________________________________
(tėvų [globėjų] vardas, pavardė, adresas ir telefonas)

atstovaujantis vaiką, vykstantį į šią stovyklą, sudaro šią sutartį:
I. SUTARTIES OBJEKTAS
Vykdytojas įsipareigoja Kliento sūnų/dukrą __________________________________________
(stovyklautojo vardas, pavardė)

ugdyti stovykloje „Discovery“ nuo 2020 m. birželio 26 iki liepos 2 d. ( liepos 4 d. iki liepos 11 d.)
II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Vykdytojas įsipareigoja:
1.1. Organizuoti vaiko poilsį ir užimtumą, skatinti pažinimo lavinimą bei saviraišką;
1.2. Ugdyti vaikų dorovę, socialinius įgūdžius, krikščioniškas nuostatas;
1.3. Užtikrinti vaikų priežiūrą, saugą ir žalingų įpročių prevenciją;
1.4. Informuoti Klientą vaikui susirgus ar įvykus nelaimingam atsitikimui;
1.5. Vykdytojas neatsako už paliktus ar pamestus vaiko daiktus ir neatlygina dėl to patirtų nuostolių;
1.6. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl sutartyje numatytų Kliento įsipareigojimų
nevykdymo ir išsiųsti stovyklautoją iš stovyklos jai nepasibaigus apie tai pranešant Klientui, jei
stovyklautojas nesilaikys stovyklos taisyklėse numatytų reikalavimų. Šiuo atveju pinigai už neišbūtą
stovykloje laiką negražinami.
2. Klientas įsipareigoja:
2.1. Pateikti visus reikalaujamus stovyklavimui dokumentus: Kliento prašymą dėl vaiko priėmimo į stovyklą
su sutikimu (jame) dėl būtinos medicininės pagalbos bei priežiūros suteikimo vaikui;
2.2. Laiduoti vaiko dalyvavimą stovykloje ir domėtis vaiko elgesiu;
2.3. Leisti stovyklos organizatoriui patikrinti stovyklos dalyvio daiktus, šiam atvykus į stovyklą ar esant
būtinumui;
2.4. Laiku atsiskaityti Vykdytojui už teikiamas paslaugas (jei jos mokamos);
2.5. Esant reikalui, leisti suteikti vaikui medicininę pagalbą;
2.6. BŪTINA: nurodyti sveikatos ypatumus ar nestandartinius (jeigu tokie yra) vaiko elgesio polinkius:
............................................................................................................................................................................
(Nenurodžius šių ypatumų, nelaimės atvejais, atsakomybė tenka tėvams.)
2.7. BŪTINA: pateikti informaciją apie profilaktinio vaiko sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu, gydytojo
sprendimu, mokinio dalyvavimas nesportinėje mūsų stovykloje gali turėti įtakos jo sveikatai:
............................................................................................................................................................................
2.8. Aprūpinti vaiką stovyklavimo metu reikalingais rūbais, apavu, asmens higienos priemonėmis;
2.9. Atlyginti vaiko padarytą žalą stovyklautojams, stovyklos vadovams, darbuotojams ar stovyklavietei;
III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki sutartyje nurodytos datos.
2. Atskiru šalių susitarimu sutartis gali būti pratęsiama.
3. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl sutartyje numatytų Kliento įsipareigojimų
nevykdymo.
4. Klientas turi teisę nutraukti sutartį pagal pateiktą motyvuotą prašymą Vykdytojui.
Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai).
SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI
Vykdytojas:
________prezidentas___
(pareigos)

_____________
(vardas, pavardė, parašas)

Klientas:
_____________________
(tėvai/globėjai)

_________________________________________________________
(vardas, pavardė, parašas)

