
   
STOVYKLOS PASLAUGŲ SUTARTIS

2021.02.01

Viešoji įstaiga „Via Aurora“, įmonės kodas 302765938, (toliau – Organizatorius), atstovaujama direktoriaus Vilmanto Aušros,
veikiančio pagal Viešosios įstaigos „Via aurora“ įstatus, ir Atstovas, sudarė sutartį dėl Mokinio ugdymo stovyklos:
Atstovas, vardas pavardė:

Registruotos gyv.vietos adresas:
Atstovo el. paštas (rašyti didžiosiomis raidėmis)
Atstovo mob. tel. nr. 
Atstovaujamo vaiko vardas ir pavardė (toliau – Mokinys):
Vaiko asmens kodas:

toliau  abu  kartu  vadinami  „Šalimis“,  o  kiekvienas  atskirai  „Šalimi“,  sudarėme šią  Stovyklos  paslaugų sutartį,  (toliau  –
Sutartis):
1.      SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS
1.1 Šia Sutartimi  Organizatorius  įsipareigoja teikti  Mokiniui  metodines,  ugdymo ir  praktines sveikos gyvensenos ir

specialių fizinių lavinimo ir mokymo paslaugas, o Mokinys ir Mokinio Atstovas įsipareigoja rūpintis, kad Mokinys
dalyvautų  Organizatoriaus  renginyje,  siektų  geresnių  rezultatų,  laikytųsi  programos,  Organizatoriaus  nustatytų
taisyklių bei įsipareigoja mokėti šioje Sutartyje nustatytus mokėjimus. 

1.2. Organizatoriaus stovyklos organizuojamos pagal programą ir nurodoma sutarties priede nr. 1
2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
2.1.   Šalys patvirtina,  kad vykdydamos šią sutartį  laikysis esminių sveikos gyvensenos, kultūringo elgesio ir pagarbos

principų bei laikysis Organizatoriaus vidaus taisyklių.
2.2.   Organizatorius įsipareigoja:

2.2.1. Treniruoti, auklėti, maitinti ir ugdyti Mokinį sveikos gyvensenos ugdymui, fiziniam ir emociniam stiprinimui;
2.2.2. Treniruočių  ir  gyvenimo  stovyklose  metu  laikytis  visų  darbo  saugos,  priešgaisrinių,  sanitarinių  taisyklių

reikalavimų;
2.2.3. Aprūpinti Mokinį pagrindiniu treniruočių ar varžybų inventoriumi: sporto sale, aikšte, treniruočių įranga ir pan.

2.3.  Šalių sutarimu, bendro pobūdžio varžybų ar treniruočių vaizdo ir foto vaizdai nėra laikomi privačiu Mokinio atvaizdu ir
Organizatorius turi teisę tokio tipo vaizdus naudoti neatlygintinai be Mokinio ar jo Atstovo sutikimo ar kitų  apribojimų
Organizatoriaus veiklos rinkodarai bei informacijos pateikimui apie Organizatoriaus veiklą bet kokiame formate. Jeigu
Atstovas tam prieštarauja turi būti priede nr.1 išreikštas aiškus raštiškas to patvirtinimas.

2.4. Užtikrinti, kad Mokinį ugdys LR švietimo įstatymo nustatytus reikalavimus atitinkantys neformaliojo švietimo treneriai ir
specialistai.

2.5. Organizatoriaus teisė ir pareiga tvarkyti asmens duomenis, teikiant juos Mokinių registrui, valstybės, savivaldybės
institucijoms,  diplomatinėms  įstaigoms  ir  kita,  jei  tai  būtina  pagal  teisės  aktų  reikalavimus  ir  (arba)  turnyro,  varžybų
nuostatus ir kita.
2.6.  Atstovas garantuoja teisingą pateiktą informaciją ir įsipareigoja užtikrinti, kad:

1. Garantuoja, kad nei Mokinys, nei jo Šeimos nariai šiuo metu neserga užkrečiamomis ligomis.
2. Garantuoja, kad per paskutines 14 dienų nesilankė užkrečiomomis ligomis paplitusiomis šalyse, centruose
ir kituose susibūrimuose, kuriuose buvo užsikrėtimų užkrečiamomis ligomis atvejai.
3. Šiuo metu Mokinys nekarščiuoja, neturi simptomų, kurie būtų panašūs į COVID-19 ligos simptomus.
4. Mokinys  pagal  patvirtintą  Organizatoriaus  tvarkaraštį  dalyvaus  Organizatoriaus  organizuojamose

treniruotėse, varžybose ir kituose renginiuose pagal nustatytą grafiką ir laiką, skiriant jiems maksimalų dėmesį,
energiją ir gebėjimus, taip pat susilaikys nuo neprotingos fizinės rizikos ar veiklos, kuri gali lemti susirgimą,
susižalojimą ir laikysis su šios Sutarties vykdymu susijusių Organizatoriaus administracijos, trenerių nurodymų,
gydytojų rekomendacijų, visuotinai priimtinų elgesio normų taisyklių ir treniruočių vykdymo taisyklių;

5. Garantuoja  pateikdamas  medicininę  pažymą,  kad  Mokinys  sveikas  ir  gali  dalyvauti  be  apribojimų
aktyviuose sporto ir grūdinimo renginiuose. Jeigu turi specialių poreikių, alegijų ar kitų dalyvavimo renginiuose
ar maitinimo, miegojimo ar psichologinių specialių poreikių – būtinai raštu informuoja šioje sutartyje.

6. Atstovas  privalo  nedelsiant  raštu  informuoti  Organizatorių  apie  bet  kokius  neįprastus,  sportinėms
traumoms būdingus sveikatos sutrikimus, kurie gali turėti įtakos parenkant Mokinio būklei tinkamą fizinį krūvį
ar jo vykdymo priemones. Atstovas yra pats atsakingas už Mokinio sveikatą,  t.  y.  Organizatorius neprisiima
rizikos dėl Mokinio sveikatos būklės, traumų, kūno ir sveikatos sužalojimų, taip pat su tuo susijusios mirties
rizikos.

7. Atstovas  privalo  nedelsiant  imtis  drausmės  priemonių  ir  atlyginti  visą  žalą  tuo  atveju,  jei  Mokinys
pažeidžia šią Sutartį, nesilaiko pareigos elgtis pagarbiai su treneriais ar kitais mokiniais, gadina Organizatoriaus
inventorių ar kitais būdais pažeidžia saugaus elgesio, maitinimo ar stovyklos taisykles;

8. Susilaikyti  ir  užtikrinti,  kad  Mokinys  susilaikytų  nuo  bet  kokių  veiksmų,  kurie  galėtų  diskredituoti
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Organizatorių,  jos  narius,  stovyklų dalyvius.  Viešoje erdvėje (interneto  svetainėse,  forumuose,  socialiniuose
tinkluose ir kt.) savo nuotraukomis, komentarais, posakiais nediskriminuoti Organizatoriaus, trenerių ar mokinių
vardo;

9. Vaikui  pažeidus  šios  Sutarties  nuostatas  treneris,  pasitaręs  su  Organizatoriaus  vadovais,  turi  teisę
pašalinti Vaiką iš treniruočių proceso, apie tai informavęs mokinio Atstovą negrąžinant jokių įmokų.

10. Organizatoriaus  maitinimas  ir  apgyvedinimas:  viskas  įskaičiuota  aktyviam  judėjimo  režimui,  sveikai
suderintas maistas pagal LR Sveikatos ministerijos rekomendacija stovykloms. Maitinimas yra įskaičiuotas į
pilno stovyklos kainą. Nakvynė įskaičiuota stovyklos pastate su 6 atskirais kambariais, kuriuose vaikai nakvoja
atskirai  vaikinai  ir  merginos,  ne  daugiau,  kaip  po  6  vaikus  kambaryje,  galimos  dviaukštės  lovos,  patalynė
įskaičiuota, atskiri dušai ir WC vaikinams ir merginoms.

11. Stovykloje  ribojamas  asmeninių  telefonų/mobilių  priemonių  naudojimas  iki  30  minučių  tik  treneriams
leidus, draudžiamas asmeninis maistas, neleidžiamas be trenerių sutikimo vaikų lankymas, kad būtų palaikoma
stovyklos dienotvarkė ir sveika atmosfera.

3. MOKĖJIMAI IR MOKĖJIMO TVARKA
3.1.  Šios Sutarties šalių susitarimu Mokinys (jo Atstovas) įsipareigoja mokėti Organizatoriui fiksuoto dydžio mokestį, kurio

dydis  yra  nurodomas  sutarties  priede  nr.  1.  Šiame  punkte  nurodytą  mokestį  Mokinys  ar  jo  Atstovas  įsipareigoja
sumokėti iki Organizatoriaus organizuojamo renginio pradžios.

3.2. Organizatoriaus  organizuojami  papildomi  renginiai,  tyrimai  ar  kitos  priemonės,  kurios  neaprašytos  priede  nr.  1
organizuojami ir apmokami už papildomą mokestį. 

3.3. Mokestis mokamas banko pavedimu (mokant būtina nurodyti: už kurį mėnesį, vaiko vardą, pavardę, sutarties numerį) į
bet kurią Sutartyje nurodytą Organizatoriaus sąskaitą arba grynais:

3.4. Jei Mokinys dėl pateisinamos priežasties (liga, trauma ar pan.) nelankė arba planuoja nelankyti  daugiau kaip 3
pilnos dienos pagal  grafiką nustatytų  treniruočių  ir  pateikia  Organizatoriui  patvirtinančius dokumentus,  už  šį  laikotarpį
Mokinio atstovas moka 50% pagrįstai  nelankytam laikotarpiui  tenkančio  mokesčio sumos, nebent  Šalys susitartų kitaip.
Visais  kitais  atvejais  nustatytas  mokestis  už  paslaugas  apmokamas  pilnai,  t.  y.  nesikeičia,  nėra  mažinamas  ar
kompensuojamas.
3.5. Atstovui laiku nesumokėjus už paslaugas, Organizatorius turi teisę pareikalauti mokėti 0,02% dydžio delspinigius nuo

nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną. Atstovui vėluojant atsiskaityti už suteiktas paslaugas
ilgiau nei 10 kalendorinių dienų, skolos išieškojimas perduodamas įsiskolinimų valdymo bendrovei. Skolos išieškojimo
kaštus apmoka Atstovas.

3.6. Organizatorius  turi  teisę keisti   stovyklos mokestį  bilietų  pardavimo sistemoje  ir  neturi  to  suderinti  su Atstovais.
Apmokėtos sumos negali būti pakeičiamos ir paslaugos sumažininamos.

3.7. Jeigu renginys (stovykla)  dėl  oficialių LR vyriausybės ar kitų  atsakingų instancijų reikalavimų būtų atšauktas t.  y.
negalima būtų jo pilnai vykdyti, visi sumokėti pinigai už bilietus grąžinami 100% per 30 kalendorinių dienų. Jeigu dalyvis
praneša organizatoriams raštu apie savo negalėjimą dalyvauti renginyje 72 val prieš renginio pradžią - jam grąžinama
50% sumokėtos sumos, jeigu mažiau, nei 72 val. - grąžinama 25% sumos už bilietą, mažiau nei 24 valandos iki renginio
pradžios - bilietų kompensavimas negalimas. 

4. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PASIBAIGIMAS
4.1. Sutartis  įsigalioja  nuo  tos  dienos,  kai  sudaroma  sutartis,  apmokama  už  dalyvavimą  ir  yra  terminuota  renginiui

aprašytam priede nr. 1.
4.2.  Norėdamas nutraukti Sutartį, Atstovas privalo ne mažiau nei prieš 10 d.  kreiptis į Organizatoriaus administraciją el.p.

info@4active.lt su prašymu dėl Sutarties nutraukimo (sustabdymo). Sutartis bus nutraukta (sustabdyta) tik  visiškai
atsiskaičius su Organizatorius už suteiktas paslaugas.

4.3. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį arba ją pakeisti, įspėjus Atstovą nurodytu el. paštu ne mažiau
kaip prieš 10 d.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
5.1.   Jei  Organizatorius  ar Mokinys pažeidžia  Sutartį,  kita  Šalis  turi  teisę reikalauti  atlyginti  su pažeidimu susijusius

nuostolius.  Atstovas, suprasdamas, kad sveikatinimo stovyklose bus kontaktinių žaidimų, leisdamas Mokinį į stovyklas
prisiima riziką dėl visų sportinių sužeidimų ir traumų, įvykusių treniruočių ir/ ar rungtynių  metu.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6.1. Esant bet kokiems prieštaravimams ar kitokiems neatitikimams tarp šios ir kitų, jau sudarytų ar ateityje sudaromų

sutarčių ar  susitarimų,  nustatančių Šalių tarpusavio  pareigas,  turi  būti  vadovaujamasi  šios Sutarties  nuostatomis,
išskyrus tuos atvejus, kai Šalys aiškiai raštu nurodo, jog šios Sutarties nuostatos netaikomos arba neturi pirmenybės.

6.2. Šalys, pasirašydamos šią Sutartį, patvirtina, kad šios Sutarties sąlygų turinys Šalims yra suprantamas ir atitinka Šalių
išreikštą valią.

6.3. Ginčai  tarp  Šalių  sprendžiami  derybų  būdu.  Nepavykus  ginčų  išspręsti  derybų  būdu,  ginčai  sprendžiami  Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.4.  Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, – po vieną kiekvienai Šaliai.
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Priedas nr. 1

Stovykla 3G: greitis, galingumas, grūdinimas

Vieta: 4active sveikatinimo centras, Medininkų g. 5, Motiejiškių km., LT-13266, Vilniaus raj.

Laikas:  Bendras stovyklos laikas: pagal nurodytą laiką bilietų pardavimo sistemoje.

Kaina ir dalyvavimo laikas:

O Trumpos 5 naktų stovyklos kaina su nakvyne ir maitinimu 279,00 €
O Pilnos 10 naktų stovyklos kaina su nakvyne ir maitinimu 399,00 €
O Vienos dienos kaina su viena nakvyne     65,00 €

Stovyklos pagrindinė organizavimo informacija pateikiama Stovyklos Atmintinėje, kuri yra sudėtinė sutarties dalis.

Atstovo pastabos apie vaiko alergijas, baimes, įpročius, kurie gali turėti įtakos vaiko elgesiui, maitinimui, miegui:

Lūkesčiai dėl stovyklos, ko norėtumete išmokinti vaiką:

Organizatorius:                                  ATSTOVAS:
Viešoji įstaiga „Via aurora“                            
Medininkų g.5. Motiejiškių km., Vilniaus raj.,  į/k. 
302765938, tel. 8-698-24263
el. paštas:  vilmantas@4active.lt 
          

------------------------------------------------------
----------------------

(vardas, pavardė, parašas)

Iš kur sužinojote apie mūsų stovyklą (apibraukite teisingą):

✔ draugų/trenerio asmeninė rekomentacija
✔ google paieška
✔ stovyklųmugė.lt nuoroda
✔ vaikodiena.lt nuoroda
✔ facebook informacija
✔ kita.....
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