Stovyklos paslaugų teikimo sutartis Nr.
2019 m.
_______ mėn. __ d.
Dovilė Genutytė-Katarskienė, Savanorių pr. 206-420, Kaunas, veikianti pagal individualios veiklos pažymą nr. 679020, (toliau
sutartyje - Stovyklos organizatorius) ir
Paslaugos Pirkėjas:
Paslaugos pirkėjo vardas, pavardė
Telefono numeris ir/ar el.pašto adresas

,

kuris atstovauja stovyklautoją (stovyklautojo vardas, pavardė)
(toliau vadinamas Stovyklautoju).
1.

Sutarties objektas:
Stovyklos pavadinimas:
(toliau – stovykla)
Stovyklautojų amžius:
Data:
Vieta: Harmony parkas, Vazgaikiemis, LT-59257 Prienų rajonas.
Teikiamos paslaugos: Apgyvendinimas, maitinimas, pramogos, aktyvi ir kūrybiškumą lavinanti programa.
2. Paslaugos Pirkėjas įsipareigoja sumokėti avansą (įskaitant PVM) __________ už Stovykloje dalyvausiantį Stovyklautoją.
Antra įmoka mokama likus dviems savaitėms iki stovyklos pradžios. Atsisakius dalyvauti/neatvykus Stovyklautojui į
stovyklą už kelialapį sumokėta suma (avansas ir antra įmoka) yra negrąžinama. Išskyrus atvejus dėl ligos, kuomet pateikiama
gydytojo pažyma.
3. Paslaugos pirkėjas iš anksto privalo informuoti Stovyklos organizatorių, apie stovykloje ketinančio dalyvauti
Stovyklautojo sveikatos problemas, vartojamus vaistus, alergiją maisto produktams ir pan.
4. Paslaugos pirkėjas sutinka, kad Stovyklautojas dalyvautų stovykloje ir mano, kad jis pakankamai savarankiškas ir tiek
fiziškai, tiek psichologiškai pajėgus dalyvauti stovyklos programoje.
5. Paslaugos pirkėjas susipažįsta pats ir supažindina Stovyklautoją su priede prie sutarties esančia stovyklos atmintine bei
taisyklėmis. Pasirašius šias taisykles Stovyklautojas yra laikomas tinkamai supažindintas su taisyklėmis ir įvykus nelaimingam
atsitikimui, Stovyklautojas nurodo, jog jokios atsakomybės bei žalos atlyginimo Stovyklautojas iš Užsakovo neturi teisės bei
pagrindo reikalauti.
6. Stovyklautojui stovyklos trukmės metu savo veiksmais padarius/sukėlus žalos stovyklos turtui, Paslaugos pirkėjas
įsipareigoja pilnai atlyginti visus sukeltus/padarytus nuostolius.Taip pat paslaugos pirkėjas įsipareigoja atlyginti visus nuostolius
bei prisiima visą atsakomybę, jei Stovyklautojas savo veiksmais stovyklos trukmės metu padarytų žalą terčiojo asmens turtui
ar/ir kitaip pažeistų trečiojo asmens teises.
7. Paslaugos pirkėjas nurodo, kad turi visas pagal LR teisės aktus reikalaujamas teises atstovauti Stovyklautoją.
8. Pažeidus stovyklos taisykles Stovyklautojas Stovyklos organizatoriaus vienašališku spendimu gali būti šalinamas iš
stovyklos, nepasibaigus jos trukmės laikotarpiui. Tokiu atveju mokestis už stovyklą negrąžinamas, o Paslaugos pirkėjas dėl to
nereikš jokių pretenzijų.
9. Stovyklos organizatorius įsipareigoja: užtikrinti saugią stovyklavimo aplinką, vaikų priežiūrą, žalingų įpročių prevenciją,
higienos taisyklių laikymąsi, tinkamą vaikų maitinimą.
10. Paslaugos pirkėjas/Stovyklautojas neturi teisės perleisti stovyklos kelialapio trečiajam asmeniui be Stovyklos
organizatoriaus raštiško sutikimo.
11. Stovyklos organizatorius neatsako už netinkamą sutarties vykdymą jei:
- dėl netinkamo sutarties vykdymo kaltas stovyklautojas;
- už netinkamą sutarties vykdymą, kurio stovyklos organizatorius nenumatė ir negalėjo numatyti, atsako trečiasis asmuo,
nesusijęs su šia sutartimi;
- sutartis yra netinkamai vykdoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure) ar dėl įvykio, kurio stovyklos organizatorius
nenumatė ir negalėjo numatyti.
12. Šia sutartimi paslaugos pirkėjas neprieštarauja, jog stovyklos metu padarytos nuotraukos bei filmuota medžiaga yra
stovyklos organizatoriaus nuosavybė ir gali būti naudojama stovyklos organizatoriaus reklamos bei komerciniams tikslams be
atskiro Paslaugos pirkėjo sutikimo. Stovyklos organizatorius įsipareigoja užtikritni, kad visa medžiaga reklamos tikslais bus
naudojama laikantis galiojančių LR teisės aktų bei nepažeis Stovyklautojo interesų.
Stovyklos organizatorius
Dovilė Genutytė-Katarskienė
Savanorių pr. 206-420, Kaunas
Individualios veiklos pažymos nr. 679020
Tel. +370 637 06696
info@indiego.lt

Paslaugos pirkėjas

(vardas, pavardė, parašas)

Priedas prie stovyklos paslaugų teikimo sutarties Nr.
Atmintinė
BENDROJI STOVYKLAUTOJO ATMINTINĖ
PASIRAŠANT SUTARTĮ, REIKALINGI DOKUMENTAI:
Vaiko asmens dokumentas (pasas arba gimimo liudijimas).
Medicininė pažyma, forma 079/A (pažymą pristatyti pirmą stovyklavimo dieną)***
Stovyklos dalyviai turi teisę savo nuožiūra apsidrausti nuo nelaimingų atsitikimų stovyklos laikotarpiui.
***PASTABA
Pagal LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintų bendrųjų vaikų stovykloms skirtų sveikatos saugos reikalavimų 74
punktą, ,,visi vaikai, atvykstantys į stovyklas, turi turėti pažymą, išduotą asmens sveikatos priežiūros įstaigos apie jų sveikatos
būklę (forma 079/a – Lietuvos stovykloms; forma 082/a – vykstantiems į užsienį). Draudžiama į stovyklą priimti vaikus,
neturinčius nustatytos formos medicininės pažymos“.
ATVYKIMO IR IŠVYKIMO LAIKAS:
Atvykimas pirmą stovyklos dieną, nuo 10.00 val. iki 12.00 val.
Išvykimas paskutinę stovyklos dieną, nuo 9.30 val. iki 10.30 val.
Kaip atvykti rasite čia: http://www.harmonypark.lt/lt/apie-mus/kaip-mus-rasti/

REIKALINGI DAIKTAI:
*
Patogi avalynė laisvalaikiui ir sportui, bet kokiu oru.
*
Drabužiai laisvalaikiui bei sporto treniruotėms.
*
Higienos reikmenys: rankšluostis (maudynėms lauke), dantų šepetėlis, pasta, šampūnas, kremas.
*
Maudymosi kostiumas, paplūdimio avalynė, apsauginis kremas nuo saulės , apsauginė priemonė nuo vabzdžių.
*
Kuprinėlė/krepšys susidėti daiktams žygio metu.
*
Visi stovyklautojo vartojami medikamentai privalo būti perduoti vadovui, atvykimo į stovyklą dieną.

INDIEGO STOVYKLOS TAISYKLĖS
STOVYKLA.
1. Išeidami iš namelio nepamirškite išjungti šviesą, uždaryti langus, duris.
2. Jei kas nors sugestų, nelieskite ir nebandykite sutaisyti patys. Apie kiekvieną iškilusią problemą praneškite stovyklos vadovui.
3. Jei kambaryje ką nors sulaužote ar sugadinate, nuostolius reikės atlyginti. (Jei pastebėsite kambaryje kokius nors trūkumus
atvykimo ir apgyvendinimo dieną, nedelsiant praneškite stovyklos vadovui.)
4. Rekomenduojame laikytis tvarkos, kadangi kiekvienas stovyklautojas atsakingas už savo gyvenamąją aplinką. Drabužiai laikomi
tvarkingai spintoje ar spintelėse. Kambariai tvarkomi reguliariai pačių stovyklautojų. Ant/ar viduje namelių ar kitų pastatų sienų
negalima piešti ar rašyti.
5. Mes vertiname gamtą, visus pastatus ir daiktus, kurie naudojami stovykloje. Kiekvienas stovyklautojas atsakingas už stovyklos
švarą, kiekvienas susitvarko savo aplinką, ypač bendros paskirties vietas.
6. Naktį (po 22 val.) draudžiama triukšmauti ir išeiti iš kambarių. Jeigu kas nors trikdo jūsų nakties poilsį, būtina pranešti vadovui arba
budinčiam stovyklos darbuotojui.
7. Už kambaryje paliktus vertingus daiktus, dokumentus stovyklos organizatorius neatsako. Visus vertingus daiktus prašome pateikti
vadovui.
8. Stovyklos veiklų metu telefonais naudotis negalima. Atvykus į stovyklą telefonas perduodamas pamainos koordinatoriui, kuris
telefonus saugo iki telefonų naudojimosi meto, kuris nustatomas atsižvelgiant į stovyklos programą.
SVEIKATA IR SAUGUMAS.
1. Stovyklautojams draudžiama rūkyti ir gerti alkoholinius gėrimus, vartoti narkotikus, keiktis, nepagarbiai kalbėti.
2. Siekiant užtikrinti saugumą, draudžiama deginti ugnį, šaudyti fejerverkus ir pan. stovyklos teritorijoje.
3. Negalima išeiti iš stovyklos teritorijos be vadovų žinios.
4. Vandens telkinyje maudytis galima tik suderintu laiku, prižiūrint gelbėtojui. Tamsiu paros metu maudytis griežtai draudžiama.
5. Jei susižeidėte ar atsitiko kokia nors nelaimė, būtina skubiai pranešti vadovui, ar kuriam kitam stovyklos darbuotojui.
6. Visų stovykloje organizuojamų užsiėmimų metu su grupe iki 8 (aštuonių) vaikų skaičiaus privalo būti mažiausiai vienas vadovas.
Esant grupėje daugiau vaikų nei aštuoni privalo būti daugiau nei vienas vadovas.
GYVENIMAS KARTU.
1. Stovykla priima įvairių tautybių ir tikėjimų jaunimą ir vaikus. Tai skatina visuomeniškumą, toleranciją, tarpusavio supratimą ir
bendradarbiavimą. Todėl primygtinai prašytume neįžeisti kitos rasės, įsitikinimų ar kito tikėjimo žmonių. Pagrindinė stovyklos taisyklė:
gerbk save ir kitus.
2. Neterškite soduose, parkuose, vaikščiokite takeliais. Gerbkite jus supančią gamtą.
3. Prašytume į visus užsiėmimus, treniruotes, varžybas, kt. renginius atvykti laiku.
4. Laikytis žirgyno vidaus tvarkos taisyklių.
4. Stovyklautojai turės galimybę, pagal poreikį ir norus, naudotis įvairiu sportiniu inventoriumi. Prašome tausoti jį, nes už sulaužytą bei
sugadintą inventorių būtina atlyginti nuostolius.
MAITINIMASIS.
1. Valgome draugiškai, palaukiame visų, tik visiems baigus valgyti ir vadovui leidus, galima išeiti iš valgyklos.
2. Grupei valgant, vadovas privalo būti kartu. Jis gali išeiti iš valgyklos tik visai grupei baigus valgyti.
3. Valgydami nežaiskite, netriukšmaukite. Pavalgę, indus nusineškite patys.
4. Kambariuose nelaikyti ir nevartoti greitai gendančio maisto, gėrimų.
LIGA. NELAIMINGAS ATSITIKIMAS.
1. Jei blogai jaučiatės ar rimtai susižalojote, privalote nedelsiant pranešti apie tai vadovui. Stovykloje yra pirmosios pagalbos
vaistinėlė. Esant būtinybei, ligonis yra transportuojamas į artimiausią medicinos centrą.
2. Visi vaistai turi būti saugomi pas vadovą. Nameliuose negalima turėti vaistų, išskyrus tuos, kuriuos leidžia stovyklos vadovas.
SVARBI INFORMACIJA.
1. Jeigu jūs nesilaikysite stovyklos taisyklių, galite būti pašalinti iš stovyklos, nesibaigus stovyklavimo terminui. Tokiu atveju mokestis
už stovyklą negrąžinamas.
2. Stovyklos administracija įsipareigoja priimti visas jūsų pastabas ir nusiskundimus. Į juos bus reaguojama nedelsiant.
Stovyklos organizatorius ___________________________________________________

Su visomis sutarties sąlygomis ir Stovyklos taisyklėmis susipažinau, suprantu ir sutinku:
Paslaugos pirkėjas ______________________________________________________
(vardas, pavardė, parašas)

Su visomis sutarties sąlygomis ir Stovyklos taisyklėmis susipažinau, suprantu ir sutinku:
Stovyklautojas ______________________________________________________
(vardas, pavardė, parašas)

