STOVYKLOS PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS
Ši sutartis sudaryta ____________________ d.

VšĮ Megusta LT įk. 303114859, adresas Savanorių pr. 271, Kaunas (toliau sutartyje vadinama stovyklos organizatoriumi arba Vykdytoju)
ir fizinis asmuo, sudaręs su stovyklos organizatoriumi sutartį, arba bet kuris fizinis asmuo, kuriam nėra 18 metų, kurį atstovaudamas pagal
įstatymą tėvas/globėjas perka neformaliojo švietimo paslaugas ir prisiima visas teises bei pareigas (toliau sutartyje vadinamas
TĖVAIS/GLOBĖJAIS/RŪPINTOJAIS/STOVYKLAUTOJO ATSTOVAIS)
Tėvas/globėjas/rūpintojas/stovyklautojo atstovas:
Vardas, Pavardė ___________________________________________ Gimimo data _____________________________________
Adresas ____________________________________________________________________________________________________
Tel______________________________________ El. Paštas _________________________________________________________
Stovyklautojo, jaunesnio nei 18 metų amžiaus, kurio interesus atstovauja tėvas/globėjas – duomenys:
Vaiko Vardas, Pavardė:________________________________________ Asmens kodas arba gim. data: ______________________
Tel:______________________________________________________

El. Paštas: _______________________________________

1.Stovyklos pavadinimas “Me Gusta Camp 2021”
2.Stovyklos data 2021.08.02 – 08.08
3.Stovyklos adresas bei informacija: PUŠYNO POILSIAVIETĖ Adresas: Jadagonių k., 53404 Zapyškio sen., Kauno r.
Telefonas: +370 650 71056 El. paštas: vitas.stovykla@gmail.com, www.pusynostovykla.lt
4.Informacija apie stovyklautojo sveikatos sutrikimus (ligas, alergijas, vartojamus vaistus ir kt.) į kurią turėtu atsižvelgti Stovyklos
organizatorius teikdamas paslaugas
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Tėvas/Globėjas____________________________________Stovyklos organizatorius_______________________________________
(vardas pavardė parašas)

(parašas)
SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

1.1. Pagal šios sutarties nuostatas stovyklos organizatorius įsipareigoja organizuoti stovyklautojui stovyklą, kurioje būtų organizuojami įvairių stilių šokių mokymai ir
suteikti kitas paslaugas vadovaujantis šia sutartimi, o stovyklautojo atstovas įsipareigoja sumokėti vykdytojui už pagal šios sutarties nuostatas atliktas paslaugas.
1.2. Pagal šios sutarties nuostatas stovyklos organizatorius organizuoja šokių mokymus (toliau tekste vadinama “Mokymais”).
Mokymų data – nuo 2021 m. Rugpjūčio 2 d. iki 2021 m. Rugpjūčio 8 d. Mokymų vieta – Sodyba „Pušyno stovykla“, adresas: Jadagonių k., Zapyškio sen., Kauno r.
Stovyklos organizatorius organizuoja mokymus pagal nustatytą dienotvarkę. Vykdytojas neatsako už stovyklautojo mokymų metu suteiktų šokių pamokų įsisavinimą.
1.3. Pagal šios Sutarties nuostatas Stovyklautojui teikiamos papildomos paslaugos:
1.3.1. Mokymų metu užtikrinama gyvenamoji vieta Stovyklautojui dviejų/keturių vietų kambariuose su patogumais bei Stovyklautojo maitinimas 3 kartus per dieną;
1.3.2. Laisvu nuo Mokymų metu Vykdytojas užtikrina Stovyklautojo priežiūrą.
VYKDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS
1.4. Mokymų metu stovyklos organizatorius įsipareigoja užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą.
1.5. Mokymų metu stovyklos organizatorius įsipareigoja užtikrinti vaikų stovyklavimui pakankamai saugią aplinką, vaikų priežiūrą, žalingų įpročių prevenciją, higienos
taisyklių laikymąsi, tinkamą vaikų maitinimą.
1.6. Mokymų metu stovyklos organizatorius įsipareigoja suteikti Stovyklautojo atstovui informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko
buvimo vietoje.
1.7. Stovyklos organizatorius neatsako už vaikų paliktus ir/ar pamestus Mokymų metu stovyklautojo daiktus (jų neparveža iš stovyklos) ir neatlygina dėl to patirtų
nuostolių. Stovyklos organizatorius rekomenduoja stovyklautojui neturėti su savimi brangių daiktų, mobiliųjų telefonų, kompiuterių ir kitos technikos.
1.8. Siekiant užtikrinti saugumą̨ bei žalingų įpročių ir/ar nelaimingų atsitikimų prevenciją, esant būtinumui Stovykla turi teisę patikrinti stovyklautojo daiktus.
1.9. Šia Sutartimi Stovyklautojo atstovas ir/ar stovyklautojas pareiškia, kad neprieštarauja, kad Mokymų metu padarytos nuotraukos bei filmuota medžiaga yra VšĮ
„Megusta LT“ nuosavybė ir gali būti naudojama reklamos tikslams Stovyklautojo atstovams tai patvirtinus sutarties 1.24 punkte.

1.10. Stovyklautojo atstovui ir/ar stovyklautojui pažeidus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, stovyklos organizatorius turi teisę vienašališku sprendimu nutraukti
šią Sutartį. Tokiu atveju Sutartis laikoma nutraukta nuo sprendimo priėmimo dienos, tačiau stovyklos organizatorius privalo informuoti Stovyklautojo atstovą apie
Sutarties nutraukimą tą pačią dieną, kai priimamas sprendimas. Sutarties nutraukimo atveju, Tėvų pagal šios Sutarties nuostatas sumokėti pinigai lieka stovyklos
organizatoriui. Stovyklos organizatorius ir Stovyklautojo atstovas susitaria, kad šiame punkte numatytu atveju negrąžinami pinigai yra laikomi bauda už sutartinių
įsipareigojimų nevykdymą, ir stovyklos organizatorius neprivalo įrodyti Tėvams sutartinių įsipareigojimų nevykdymo padarytų nuostolių dydžio.
1.11. Pastebėjus Stovyklautojo sveikatos sutrikimus, Vykdytojas įsipareigoja apie tai informuoti Stovyklautojo atstovą arba/ir kitą asmenį, kurio koordinates raštiškai yra
nurodę Tėvai, o to nepavykus padaryti arba negavus Tėvų ar/ir asmens, kurio koordinates yra nurodę Tėvai, nurodymų dėl sveikatos sutrikimo šalinimo, stovyklos
organizatorius įsipareigoja Stovyklautoją pristatyti į artimiausią gydymo įstaigą.
1.12. Stovyklos organizatorius Tėvams pareikalavus, įsipareigoja suteikti jiems visą informaciją, susijusią su Mokymais ir/ar šios Sutarties vykdymu.
1.13. Stovyklos organizatorius nėra atsakingas už vaikų sveikatos sutrikimus, nelaimingų atsitikimų metu kilusią bet kokią žalą, išskyrus jei tokia žala kilo dėl stovyklos
organizatoriaus kaltės. Stovyklos organizatorius rekomenduoja apdrausti stovyklautojo sveikatą nuo nelaimingų atsitikimų rizikos.
TĖVŲ TEISĖS IR PAREIGOS
1.14. Tėvai įsipareigoja laiku ir tinkamai sumokėti nustatytą stovyklavimo mokestį, atvežti ir pasiimti iš stovyklos savo vaiką.
1.15. Tėvai įsipareigoja užtikrinti, kad Stovyklautojas į stovyklą neatsivežtų rūkalų, svaigalų, narkotinių, toksinių, greitai užsidegančių ar sprogstančių medžiagų, peilių,
ginklų, degtukų, žiebtuvėlių, brangių daiktų (audio, video).
1.16. Tėvai įsipareigoja atlyginti Stovyklautojo padarytą žalą stovyklos organizatoriaus ir/ar stovyklos turtui.
1.17. Tėvai įsipareigoja užtikrinti, kad Stovyklautojas laikytųsi Mokymus vykdančių mokytojų nurodymų, bendrų etikos bei moralės principų, sodybos, kurioje vykdomi
Mokymai, vidaus tvarkos taisyklių, kurios yra šios Sutarties Priede Nr. 2, bei kitų norminių dokumentų, reglamentuojančių turistų bei besimokančių asmenų elgesį.
1.18. Tėvai įsipareigoja supažindinti Stovyklautoją su šia Sutartimi prisiimtais įsipareigojimais ir sodybos, kurioje vykdomi Mokymai, vidaus tvarkos taisyklėmis.
1.19. Tėvai įsipareigoja pristatyti Stovyklautojo, vykstančio į stovyklą, bet kokios formos medicininę pažymą, iki stovyklos pradžios informuoti stovyklos organizatorių apie
rizikos faktorius Stovyklautojo sveikatai ir specialius poreikius.
1.20. Tėvai turi teisę atsisakyti Stovyklautoją siųsti į Mokymus, raštiškai informuodami apie tai stovyklos organizatorių likus ne mažiau kaip 10 (dešimt) dienų iki stovyklos
pradžios. Tokiu atveju Tėvų pagal šios Sutarties 1.27.1. punkto nuostatas sumokėti pinigai negrąžinami pagal šios Sutarties 1.29. punkto nuostatas. stovyklos
organizatorius ir Tėvai susitaria, kad šiame punkte numatytu atveju negrąžinama pinigų suma yra laikoma bauda už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, ir Vykdytojas
neprivalo įrodyti Tėvams sutartinių įsipareigojimų nevykdymo padarytų nuostolių dydžio.
1.21. Tėvai arba Tėvų raštiškai nurodytas asmuo, gavęs pranešimą apie Stovyklautojo sveikatos sutrikimą, privalo nedelsiant priimti sprendimą dėl Stovyklautojo sveikatos
sutrikimo šalinimo, o esant stovyklos organizatoriaus reikalavimui, nedelsiant savo lėšomis pasiimti Stovyklautoją iš Mokymų vietos. Tokiu atveju pagal šios Sutarties
nuostatas Tėvų, stovyklos organizatoriui už Mokymus bei teikiamas paslaugas sumokėti pinigai, grąžinami šios Sutarties 1.30. punkte numatyta tvarka.
1.22. Stovyklautojui pažeidus šios Sutarties 1.14. ir 1.16. punktuose numatytus elgesio reikalavimus, stovyklos organizatorius turi teisę vienašališkai raštišku sprendimu
nutraukti šią Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju Tėvai įsipareigoja savo lėšomis per 12 val. nuo pranešimo gavimo apie Sutarties nutraukimą pasiimti
Stovyklautoją iš Mokymų vietos. Stovyklos organizatorius ir Tėvai susitaria, kad Sutartį nutraukus šiame punkte numatytu atveju pagal šios Sutarties nuostatas Tėvų,
stovyklos organizatoriui sumokėti pinigai, negrąžinami ir jie laikomi kaip bauda už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Šalių susitarimu stovyklos organizatorius
neprivalo įrodyti Klientui sutartinių įsipareigojimų nevykdymo padarytų nuostolių dydžio.
ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, LAIKYMAS, APSAUGA
1.23. Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Vykdytojas turi teisę rinkti tokius duomenis apie stovyklautoją: vaiko vardas, pavardė,
asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, asmeninis kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atvaizdas, informacija apie sveikatą
(toliau – Asmens duomenys). Taip pat informaciją apie tėvų, globėjų ar kitų vaiko teisėtų atstovų vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas
asmeninis kontaktinis telefono numeris, banko sąskaitos numeris ir elektroninio pašto adresas (toliau – Asmens duomenys).
1.24. Stovyklautojas ar jo atstovai sutinka, kad būtų tvarkomi stovyklautojo ar jo atstovų, t.y. Tėvų ar Globėjų Asmens duomenys kurie bus naudojami sutarčių su Tėvais
ir /ar Globėjais sudarymui, apskaitos (registracijos), instruktavimo žurnalų pildymui, įvairių pažymėjimų išdavimui, neformaliojo švietimo veiklų organizavimui,
tinkamai komunikacijai su Tėvais, Globėjais ar kitais vaiko teisėtais atstovais palaikyti stovyklavimo metu, pirmos medicininės pagalbos suteikimui.
1.25. Stovyklautojo atstovai patvirtinta, kad SUTINKA / NESUTINKA (nereikalingą išbraukti), jog gauti Asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais
(reklamą apie naujas stovyklas ir kita svarbi inforacija apie stovyklą).
1.26. Stovyklautojas ar jo Atstovas turi teisę bet kada ištaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar neišsamius jo asmens duomenis, atšaukti savo sutikimus tvarkyti jo
asmens duomenis, t.y. nesutikti su Stovyklautojo ar jo Atstovo asmens duomenų tvarkymu aukščiau nurodytais tikslais bei reikalauti, kad jo Asmens duomenys būtų
ištrinti. Norint atlikti aukščiau išvardintus veiksmus Stovyklautojas ar jo tėvas, globėjas turi kreiptis raštu (registruotu paštu išsiunčiant raštą) į Stovyklos organizatorių
šioje sutartyje nurodytais rekvizitais.
UŽSAKYMAS, KAINA IR ATSISKAITYMAI
1.27. Stovyklautojas ar jo atstovas įsipareigoja laiku atsiskaityti su stovyklos organizatoriumi už teikiamas paslaugas. Mokestis už stovykla gali būti sumokėtas tiek
grynaisiais pinigais, tiek mokant pavedimu į Vykdytojo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT23 7044 0600 0791 7503, esančią SEB banke.
1.28. Stovyklos kaina mokama šia tvarka ir terminais:
1.27.1. Stovyklos avansas 75,00 EUR/100,00 EUR (septynesdešimt penki/šimtas eurų priklausomai nuo pasirinkto kambario) turi būti sumokėtas iki šios Sutarties
pasirašymo datos (toliau tekste – „Avansas“). Jeigu Avansas nėra sumokėtas, Tėvai Avansą turi sumokėti iki Stovyklos pradžios; Stovyklautojui nevykstant į

stovyklą, “Avansas” nėra grąžinimas.
1.27.2. Likusi Kainos dalis sumokama 2021.08.02, t.y. Tėvams atvežus Stovyklautoją į stovyklą.
1.27.3 Jei stovyklos organizatorius nėra gavęs avanso tuomet mokama visa suma 2021.08.02, t.y. Tėvams atvežus Stovyklautoją į stovyklą.
1.27.4. Stovyklautojo Tėvams pageidaujant Kaina gali būti pervedama į Vykdytojo atsiskaitomąją sąskaitą nurodyta Sutarties 1.26 punkte iki Stovyklos pradžios.
1.29. Tėvams laiku nesumokėjus Kainos ar jos dalies, stovyklos organizatorius turi teisę vienašališku sprendimu sustabdyti visų pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų
vykdymą.
1.30. Tėvams atsisakius Stovyklautoją siųsti į Mokymus, Tėvų sumokėtas Avansas nėra grąžinamas.
1.31. Tėvams atsiėmus Stovyklautoją anksčiau numatytos stovyklavimo pabaigos datos vadovaujantis Sutarties 1.20 punktu, Tėvų sumokėtas Avansas nėra grąžinamas,
o sumokėta likusi Kainos dalis yra grąžinama proporcingai neišbūtų dienų skaičiui.
BENDROS SĄLYGOS
1.32. Ginčai, kylantys iš šios Sutarties nuostatų, sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka pagal Vykdytojo
buveinės vietą.
1.33. Ši Sutartis gali būti keičiama ar papildoma raštišku šalių susitarimu. Sutarties pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų pasirašymo momento.
1.34. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kurie turi vienodą teisinę galią, ir kurie po vieną įteikti šalims.
1.35. Pranešimai tarp šalių bus siunčiama šios sutarties skyriuje, pavadinimu „Tėvas/globėjas/rūpintojas/stovyklautojo atstovas“, nurodytais adresais. Pasikeitus šalių
adresams ar rekvizitams, šalys privalo viena kitą nedelsiant informuoti apie pasikeitimus.
1.36. Abi šalys perskaitė šią sutartį, suprato jos turinį ir pasekmes, ir pasirašė ją kaip dokumentą, atitinkantį jų poreikius ir tikslus.
1.37. Sutartis turi priedą Nr. 1, įgaliojimą atstovauti vaiką suteikiant medicininę pagalbą ir priedą Nr. 2 – Stovyklos vidaus tvarkos taisyklės.

ŠALIŲ PARAŠAI:

Tėvas/Globėjas_____________________________________________________
(vardas pavardė parašas )

Stovyklos organizatorius_______________________________________
(parašas)

PRIEDAS NR. 1 PRIE STOVYKLOS PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES

ĮGALIOJIMAS

_________________________
(data)

Aš__________________________________________________, gyvenantis___________________________________
(vieno iš tėvų, globėjų vardas, pavardė)

(adresas)

____________________________________________________ tel. Nr. _______________________ įgalioju Rytį Survilą
„Me Gusta Camp 2021“, kuri vyks 2021.08.02 – 2021.08.08 stovyklavietėje „Pušyno stovykla“, adresas: Jadagonių

k., Zapyškio sen., Kauno r. ir atstovauti mano vaiką ______________________________________________________
(vaiko vardas, pavardė)

suteikiant jam/jai medicininę pagalbą nelaimės atveju.

_________________________________________________________________________________________________
(parašas)

(vardas, pavardė)

PRIEDAS NR. 2 PRIE STOVYKLOS PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES

ŠOKIŲ STOVYKLOS VIDAUS TAISYKLĖS:

1. Laikytis nustatytos dienotvarkės ir stovyklos tvarkos.
2. Iškilus sveikatos ar kitoms problemoms, stovyklautojui nedelsiant kreiptis į savo vadovą.
3. Maitinimo metu elgtis mandagiai, sėdėti prie paskirto stalo.
4. Stovyklos metu laikytis drausmės ir vadovų nurodymų.
5. Atsakingai elgtis su stovyklos bei lankomų objektų turtu, saugoti ir negadinti.
6. Gerbti kitus stovyklautojus, mokytojus, vadovus bei stovyklos darbuotojus.
7. Nešiukšlinti stovyklos teritorijoje, pastatuose bei kambariuose.
8. Stovyklos metu maudytis galima eiti tik su vadovu.
9. Stovyklautojams draudžiama išeiti iš stovyklos teritorijos .
10. Šokių stovyklos metu griežtai draudžiama rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus ar kitas toksines ir narkotines medžiagas.
Taip pat griežtai draudžiama naudoti greitai užsidegančias ir/ar sprogstančias medžiagas.
11. Kiekvienas šokių stovyklos dalyvis turi pasirūpinti atsivežtų daiktų saugumu bei prisiima visišką atsakomybę dėl daiktų
dingimo. Rekomenduojama į stovyklą nesivežti brangių daiktų.
12. Pasiimti stovyklautoją iš stovyklos gali tik tėvai arba globėjai bei asmenys, turintys tėvų arba globėjų įgaliojimą, prieš
tai informavus vadovą.

13. Stovykloje būkite draugiški ir tolerantiški. Padėkite savo draugams ir kitiems stovyklos nariams.

Tėvas/Globėjas________________________________________________
(vardas pavardė parašas)

Stovyklautojas

______________________________________________
(vardas pavardė parašas)

