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Ši Sutartis yra sudaroma elektroniniu būdu – t.y. Jums darant atžymą apie susipažinimą su Sutartimi ir susijusiais 
dokumentais šioje internetinėje svetainėje.  

Prašome atidžiai perskaityti visas Sutartis sąlygas, nepamiršdami, kad joje yra ir svarbios taisyklės, terminai, adresai 
pranešimams ir kita informacija, bei reikalavimai tiek tėvams/globėjams tiek Būrelio dalyviams. 

 

AKTYVUS STOVYKLAVIMAS BŪRELIO SUTARTIS 

VšĮ „Ekstremalūs gamtos namai”, juridinio asmens kodas: 302738713, adresas: Kosmonautų g 12, 
LT-68146 Marijampolė, Lietuva (toliau vadinama Aktyvus stovyklavimas), atstovaujama vadovės, 
Editos Dembinskienės, veikiančio pagal įstaigos įstatus ir  Tėvas arba globėjas, atstovaujantis vaiko 
interesus (toliau – Vaiko atstovas), toliau tekste Aktyvus stovyklavimas ir Vaiko atstovas kartu 
vadinami „Šalimis”, o kiekvienas atskirai – „Šalimi”, sudarė šią Aktyvaus stovyklavimo 
neformalaus ugdymo sutartį (toliau – Sutartis). 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 
1. Aktyvus stovyklavimas įsipareigoja Vaiko atstovo sūnų ar dukrą ugdyti pagal neformalaus 

vaikų ugdymo Aktyvaus stovyklavimo būrelio programą. Vaiko atstovas įsipareigoja 
sumokėti už teikiamas neformalaus vaikų ugdymo paslaugas Sutartyje numatyta tvarka ir 
terminais. 

II. SUTARTIES SĄLYGOS IR ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 
2. Sutarties sąlygos: 
2.2.Aktyvaus stovyklavimo užsiėmimai (toliau – Būreliai) vyksta slidinėjimo centre 

„Liepkalnis“  
2.3.Būrelio mokestis nurodytas programoje. Pamokų trukmė – 2val.  
2.4.Užsiėmimų grafikas pagal atskirą susitarimą.  
2.5.Mokėjimai už būrelį gali būti mokami iki užsiėmimo pavedimu arba atvykus į būrelį 

grynais. 
2.6.Jei užsiregistravus, vaikas negalės atvykti į būrelį, privalote informuoti dieną prieš. 

Neatvykus į būrelį ir neinformavus dėl neatvykimo, pinigai negrąžinami. Pranešti galima 
elektroniniu paštu arba telefonu Sutartyje nurodytais kontaktais. 

III. AKTYVAUS STOVYKLAVIMO TEISĖS IR PAREIGOS 
1. Užtikrinti kokybišką ugdymo programos vykdymą bei saugumą ugdymo procese. 
2. Puoselėti teigiamus Būrelio vadovų, instruktorių vaikų ir tėvų santykius. 
3. Teikti informaciją apie vaiko ugdymo sąlygas ir mokymo pasiekimus. 
4. Neįvykus užsiėmimui, jeigu jis neįvyko dėl Aktyvaus stovyklavimo kaltės, užtikrinti šio 

užsiėmimo įvykimą kitu laiku, apie jo laiką iš anksto įspėjus Vaiko atstovą. Užsiėmimas 
nelaikomas neįvykusiu, jei dėl oro sąlygų negali dirbti slidinėjimo trasa „ Liepkalnis“. Apie 
neįvyksiantį užsiėmimą Aktyvus stovyklavimas privalo informuoti elektroniniu paštu Vaiko 
atstovą ne vėliau, kaip vieną dieną iki numatytos užsiėmimo dienos, o to nepadarius, 
Aktyvus stovyklavimas privalo užtikrinti vaiko saugumą ir užimtumą numatyto užsiėmimo 
metu. 
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5. Jeigu į Būrelį nesusirinko reikiamas skaičius vaikų, Aktyvus stovyklavimas  turi teisę 
anuliuoti pasirašytą Sutartį su Vaiko atstovu, pranešusi ne vėliau kaip prieš 3 dienos iki 
Būrelio pradžios arba, esant galimybei, pasiūlyti pasirinkti lankyti užsiėmimus kitomis 
numatytomis dienomis.  

6. Jei Vaiko atstovo sūnus ar dukra yra pašalinami iš Aktyvus stovyklavimas būrelio už 
Lietuvos Respublikos įstatymų ar Aktyvus stovyklavimas tvarkos taisyklių (Sutarties 
priedas Nr.1) nesilaikymą, ar slidinėjimo centro „Liepkalnis“ trasų naudojimo ir elgesio 
trasose taisyklių (Sutarties priedas Nr.2) nesilaikymą, sumokėti už Būrelį pinigai 
negrąžinami. 

7. Aktyvus stovyklavimas neatsako už paliktus ar pamestus būrelio metu vaiko daiktus ir 
neatlygina dėl to patirtų nuostolių. 

8. Aktyvus stovyklavimas turi teisę už jam ir/ar kitiems būrelio dalyviams, vaiko padarytą 
materialinę žalą, išieškoti iš Vaiko atstovo. 

IV. VAIKO ATSTOVO TEISĖS IR PAREIGOS 
9. Vaiko atstovas turi teisę gauti kokybiškas paslaugas. Jei paslaugų kokybė jo netenkina – jis 

turi teisę kreiptis į Aktyvus stovyklavimas organizatorių Sutartyje nurodytais kontaktais. 
10. Vaiko atstovas Būrelio registracijoje privalo nurodyti telefoną ir kitus kontaktinius 

duomenis, kuriais Aktyvus stovyklavimas reikalui esant galėtų operatyviai susisiekti su 
Vaiko atstovu. 

11. Vaiko atstovas privalo pranešti apie šioje Sutartyje ir registracijos formoje nurodytų 
kontaktinių duomenų pasikeitimą per 5 kalendorines dienas nuo jų pasikeitimo. Vaiko 
atstovas, sudarydamas Sutartį, privalo nurodyti aktyvų (pastoviai naudojamą) savo 
elektroninio pašto adresą, į kurį sutinka gauti elektroninius laiškus. Šiuo adresu Aktyvus 
stovyklavimas siunčia primenamuosius laiškus Vaiko atstovui su individualiomis 
sąskaitomis už teikiamas paslaugas bei informaciją apie Būrelio laiko pakeitimus. 

12. Vaiko atstovas, sudarydamas Sutartį, privalo pateikti pilną ir išsamią informaciją apie vaiko 
sveikatos sutrikimus (jeigu jų yra), į kuriuos turėtų atsižvelgti Aktyvus stovyklavimas 
darbuotojai, vykdydami Sutarties įsipareigojimus. Minėta informacija privalo būti įrašoma į 
komentarų skiltį registruojantis. Vaiko atstovas patvirtina, kad Būrelio dalyvis yra 
patikrintas bendrosios medicinos gydytojo ir, prireikus, gali pateikti medicininę pažymą apie 
Būrelio dalyvio sveikatą. 

13. Šia Sutartimi Vaiko atstovas pareiškia, kad neprieštarauja, kad užsiėmimų metu padarytos 
nuotraukos bei filmuota medžiaga yra Aktyvus stovyklavimas nuosavybė ir gali būti 
naudojama išimtinai Aktyvaus stovyklavimo veiklos reklamos tikslams be atskiro Vaiko 
atstovo sutikimo. Nuotraukomis bei filmuota medžiaga nėra dalinamasi su trečiosiomis 
šalimis. 

14. Šia Sutartimi Vaiko atstovas pareiškia, kad yra informuotas apie būtinas apsaugas 
slidinėjant, kurios yra nurodytos būrelio Atmintinėje ( Sutarties priedas Nr.3).  

15. Vaiko atstovas neprieštarauja, kad jo vaikas būtų vedamas ar vežamas į kitą užsiėmimų 
vietą, ugdymo ir mokymo tikslais, iš anksto Vaiko atstovą informavus elektroniniu paštu 
arba telefoniniu skambučiu apie kitą užsiėmimų vietą ir gavus sutikimą. 

16. Vaiko atstovas įsipareigoja supažindinti savo vaiką su šia Sutartimi ir jos sutarties priedais: 
Aktyvus stovyklavimas taisyklėmis , slidinėjimo centro „Liepkalnis“ trasų naudojimo ir 
elgesio trasose taisyklėmis, atmintinėje esančiu turiniu ir jų prisiimtais įsipareigojimais. 

17. Vaiko atstovas užtikrina, kad jo vaikas laikysis vidaus bei bendros drausmės ir tvarkos 
taisyklių. 

V. VAIKO ATSTOVO ĮGALIOJIMAS 
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18. Vaiko atstovas įgalioja Aktyvaus stovyklavimo atstovus būrelio metu, esant būtinybei, 
atstovauti Vaiko atstovą gydymo įstaigose. 

19. Gauti iš medikų visą reikiamą informaciją apie vaiko sveikatos būklę. Vaiko interesais gauti 
ir pateikti prašymus Vaiko atstovo vardu, pasirašyti dokumentus. 

VI. ATSAKOMYBĖ, SUTIKIMAI IR PATVIRITNIMAI 
20. Aktyvaus stovyklavimo organizatoriai neatsako už nelaimingus atsitikimus, stovyklautojo 

kūno sužalojimus, kito asmens sužalojimą slidinėjimo teritorijoje. 
21. Aktyvaus stovyklavimo organizatoriai neprisiima atsakomybės dėl būrelyje atsiradusių ar 

paūmėjusių vaiko sveikatos sutrikimų. 
22. Vaikui ir Vaiko atstovui yra žinoma, suprantama ir paaiškinta, kad vaikui bus suteikiami 

instruktažai ir vykdomos pamokos, kurių metu vaikas privalo būti atidus, nesikuklinti 
paklausti, jei kas nors neaišku. Aktyvaus stovyklavimo organizatoriaus ir Instruktorių 
nurodymai vaikui yra privalomi. Vaikas privalo būti dėmesingas instruktoriams.  

23. Vaikui ir Vaiko atstovui yra žinoma, suprantama ir paaiškinta, kad visi būrelio dalyviai gali 
sukelti pavojų vienas kito saugumui, todėl vaikas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad 
išvengtų situacijų, kuriose atsirastų dalyvių tarpusavio žalos sveikatai ar turtui padarymo 
rizika.  

24. Vaikas ir Vaiko atstovas patvirtina, kad dėl Vaiko sveikatos sutrikimų, alergijų, vaistų 
naudojimo ir kitų sveikatos būklių įtakos vaiko galimybei dalyvauti būrelyje vaikas ir jo 
Vaiko atstovas iš anksto pasitarė su gydytoju ir griežtai laikysis gydytojo rekomendacijų. 

25. Vaikui ir Vaiko atstovui yra žinoma, suprantama ir paaiškinta, kad už savo daiktus Vaikas 
bus atsakingas pats.  

26. Vaikui ir Vaiko atstovui yra žinoma, suprantama ir paaiškinta, kad būrelyje bus užsiimama 
veikla, susijusia su rizika asmens sveikatai ir turtui net ir esant tinkamai kvalifikuotų 
instruktorių priežiūrai.  

27. Vaikui ir Vaiko atstovui yra žinoma, suprantama ir paaiškinta, kad vaikas ir Vaiko atstovas 
prisiima visą atsakomybę dėl dalyvavimo būrelyje ir užsiėmimo numatytomis veiklomis, 
todėl Aktyvaus stovyklavimo organizatoriai, jo darbuotojai, instruktoriai ir bet kurie kiti 
susiję asmenys, nėra atsakingi už žalą, kuri gali atsirasti vaiko sveikatai ir turtui.  

28. Vaikui ir Vaiko atstovui yra žinoma, suprantama ir paaiškinta, kad vaikas privalo būti 
atsargus, saugoti save, savo sveikatą, turtą, kitų asmenų sveikatą, turtą, ir už žalą trečiųjų 
asmenų sveikatai ar turtui atsako kaip bet kuris kitas asmuo. 

29. Vaikui ir Vaiko atstovui yra žinoma, suprantama ir paaiškinta, kad visus klausimus dėl šios 
sutarties, vidaus tvarkos taisyklių, instruktorių nurodymų, bendrųjų elgesio taisyklių, rizikų, 
saugumo taisyklių, nedelsiant privalo užduoti stovyklos organizatoriui, instruktoriams ir 
reikalauti aiškių atsakymų. 

VII. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS 
30. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2018m. žiemos sezono galo, kol 

dirbs slidinėjimo centras „Liepkalnis“.  
31. Vaiko atstovas turi teisę nutraukti šią Sutartį vienašališkai, prieš tai įspėjęs Aktyvaus 

stovyklavimo organizatorių žodžiu arba raštu (el.būdu), ir visiškai atsiskaitęs su Aktyvaus 
stovyklavimo organizatoriumi  už iki Sutarties nutraukimo suteiktas šioje Sutartyje 
nurodytas paslaugas.  

32. Aktyvus stovyklavimas  turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį: 
33. Jeigu Būrelio dalyvis kelia grėsmę kitų vaikų saugumui; 
34. Jeigu Vaiko atstovo ir jo sūnus ar dukra nesinaudoja šioje Sutartyje numatytomis 

paslaugomis (t.y. nelanko Būrelio) daugiau kaip vieną mėnesį laiko ir neinformuoja 
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Aktyvaus stovyklavimo organizatorių apie minėto nelankymo priežastis raštu arba telefonu, 
ši sutartis automatiškai tampa negaliojanti.  

35. Jeigu Vaiko atstovo nurodytu el. paštu prieš 10 dienų įspėjus Vaiko atstovą apie Sutarties 
mokėjimo termino pažeidimą, šis pažeidimas nėra pašalinamas (t.y. nėra atsiskaitoma už 
Aktyvus stovyklavimas suteiktas paslaugas), šiuo atveju Sutarties nutraukimas nepašalina 
Vaiko atstovo prievolės sumokėti už faktiškai suteiktas paslaugas. 

36. Šalys atsako už savo Sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą šioje 
Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka. 

37. Ši Sutartis gali būti keičiama bendru raštišku šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama šios 
Sutarties dalis. 

38. Visi ginčai dėl šios Sutarties visų pirma sprendžiami derybų būdu, o susitarti nepavykus – 
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

39. Sudarydamos šią Sutartį, Šalys ar jų įgalioti atstovai šią Sutartį perskaitė, suprato jos turinį 
bei pasekmes. 

VIII. MOKĖJIMAI  
40. Mokėti reikia už kiekvieną pravestą pamoką atskirai, prieš jai prasidedant. Jei matome, kad 

oro sąlygos bus dar tinkamos būrelio veiklai, galimas atsiskaitymas į priekį. Jei taip nutiktų, 
kad oro sąlygos sutrukdė tęsti būrelį slidinėjimo centre „Liepkalnis“, už nesuteiktas 
paslaugas permoka bus grąžinta. Galimas atsiskaitymas pavedimu arba grynais.  
 

IX. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI 

Aktyvus stovyklavimas   

VšĮ „Ekstremalūs gamtos namai“ 

Įmonės kodas: 302738713 

„Swedbank“, AB LT347300010151931902 

Tel. Nr.:+37068500933 

Vadovas, Edita Dembinskienė  
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SUTARTIES PRIEDAS Nr.1  

AKTYVUS STOVYKLAVIMAS BŪRELIO TAISYKLĖS 

Visi būrelio dalyviai būrelio laikotarpiu, būdami slidinėjimo teritorijoje ir/ar kitoje būrelio teritorijoje ir už jos privalo 
laikytis šių vidaus tvarkos taisyklių. Už taisyklių pažeidimą būrelio dalyviai nedelsiant be atskiro įspėjimo šalinami iš 
būrelio, apie tai pranešama tėvams/globėjams, pinigai už būrelį negrąžinami  

1. Būti tolerantiškiems ir elgtis pagarbiai aplinkinių atžvilgiu. Tik taip turėsime geras sąlygas mokytis, plėtoti 
savo gabumus ir įdomiai ir turiningai leisti laisvalaikį. Laikytis etikos normų. 

2. Būrelio metu laikytis drausmės. 
3. Teritorijoje ir patalpoje palaikyti švarą ir tvarką. 
4. Saugoti ir tausoti slidinėjimo centro ir kitų būrelio dalyvių turtą. 
5. Tausoti savo ir kitų būrelio dalyvių sveikatą. Nelaimingo atsitikimo atveju kuo skubiau informuoti instruktorius 

,vadovus, organizatorių. 
6. Būrelio dalyviai atsako už tyčia ir piktybiškai sugadintą inventorių. 
7. Griežtai laikytis gaisrinės saugos taisyklių: negalima naudoti degtukų ar kitų priemonių, kurios gali sukelti 

gaisrą. Pastebėjus liepsną ar dūmus, kuo skubiau pasišalinti iš patalpos ar esamos vietos, kur kilo gaisras, 
informuoti visus kitus esančius šalia gaisro ar patalpoje. Kuo skubiau informuoti vadovus.  Kviesti pagalbą, 
telefonu – 112.  

8. Griežtai draudžiama į būrelio teritoriją atsivežti ir joje vartoti alkoholį, tabako gaminius, ar kitokias psichiką 
veikiančias bei žalojančias medžiagas. 

9. Griežtai draudžiama pirkti ir vartoti energetinius gėrimus bei traškučius. 
10. Griežtai draudžiama be būrelio vadovo leidimo išvykti  už būrelio teritorijos ribų. Tėveliai/ globėjai 

pasiimdami vaiką iš būrelio anksčiau, turi informuoti vadovą/instruktorių.  
11. Griežtai draudžiama slidinėti be atitinkamų apsaugos priemonių, kurios rekomenduojamos Atmintinėje.  
12. Griežtai draudžiama slidinėti be šalmų. Slidinėjant, šalmai privalo būti užsegti.  
13. Jeigu esate nepatyręs snieglentininkas ar slidininkai, nebandykite kartoti triukų, kuriuos atlieka  labiau patyrę 

čiuožėjai – taip tik sukelsite nelaimingus atsitikimus. 
14. Klausytis instruktorių nurodymų, kaip saugiai čiuožti, kaip saugiai elgtis keliantis keltuvu.  
15. Rekomenduojame į būrelį nesivežti mobiliųjų telefonų;  
16. Nesinaudoti mobiliuoju telefonu ne edukacijai skirtais tikslais, išskyrus pranešti ar gauti neatidėliotinai svarbią 

informaciją iš Vaiko atstovo ar susijusių asmenų. Kitais atvejais, Būrelio vadovai ir ar instruktoriai pasilieka 
teisę mobilųjį telefoną atimti ir grąžinti tik pasibaigus Būreliui. 

17. Nesinešti daiktų, keliančių pavojų kitų asmenų saugai, savo gyvybei, sveikatai. 
18. Saugoti slidinėjimo bilietą visos būrelio metu.  
19. Prieš čiuožiant įsitikinti, kad slidžių ar snieglenčių batai būtų gerai užsekti.  
20. Pasimetus nuo grupės, kreiptis į slidinėjimo centro darbuotojus. Esant galimybei skambinti stovyklos 

organizatoriui telefonu: 868500933. 
21. Laikytis būrelio programos, dalyvauti būrelio veiklose, vykdyti būrelio organizatoriaus, vadovų ir instruktorių 

nurodymus. 
22. Važiuojant automobiliu užsisegti saugos diržus.  
23. Būrelio dalyvis turi įsitikinti savo naudojamo inventoriaus technine būkle. Jeigu būrelio dalyviui kyla abejonių 

arba nėra informacijos dėl savo inventoriaus techninės būklės, jis privalo kreiptis konsultacijos į būrelio 
organizatorių, vadovą ir ar instruktorių.  

24. Visi būrelio dalyviai turi būti atsargūs ir dėmesingi ir nesukelti grėsmės sau ir kitiems. . 
25. Susipažinti su vidaus tvarkos taisyklėmis, nedelsiant pranešti Būrelio organizatoriui, vadovui ir/ar instruktoriui 

, jeigu  kuri nors taisyklė yra neaiški, griežtai šių taisyklių laikytis. 
26. Kiekvienas būrelio dalyvis turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, 

neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. 
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SUTARTIES PRIEDAS Nr. 2  

 

 

 

 

Trasų naudojimo ir elgesio trasose taisyklės (toliau - Taisyklės) yra Liepkalnio slidinėjimo trasų naudojimo sutarties 
dalis. 
1. Bendros sąlygos 
1.1. Šios Liepkalnio slidinėjimo trasų (toliau – „Trasos”) naudojimo ir elgesio trasose taisyklės reguliuoja trasų ir prie jų 
esančios teritorijos naudojimo ir elgesio jose tvarką o taip pat jų naudotojo teises ir pareigas.  
1.2. Į Trasas įeina teritorija, įtraukianti nusileidimo zoną, ir keltuvus, kurie specialiai skirti naudoti nusileidimui kalnų 
slidėmis arba snieglente.  
1.3. Teisinius Trasų naudotojo (toliau – “Naudotojas”) ir Operatoriaus (toliau “Savininkas”) santykius nusako šios 
Taisyklės, Civilinis kodeksas ir kiti taikytini aktai.  
1.4. Trasų naudojimo sutartis (toliau – Sutartis) sudaroma tuo momentu, kai asmuo nuperka keltuvo ir Trasų naudojimo 
Bilietą arba kitaip teisėtai įgyja Savininko leidimą arba patvirtinimą naudoti Trasas (toliau tekste – „Bilietas“).  
1.5. Savininkas suteikia leidimą Naudotojui naudoti Trasas tiktai pagal šios Sutarties sąlygas.  
1.6. Trasas gali naudoti tiktai tie asmenys, kurie įsigijo galiojantį Bilietą, nupirktą arba gautą Liepkalnio slidinėjimo 
trasų kasose iš Liepkalnio slidinėjimo trasų personalo. Asmenys, negavę Savininko leidimo naudoti Trasas, arba kurie 
neturi galiojančio Bilieto, neturi teisės naudoti Trasas.  
1.7. Šios Taisyklės nepripažįstamos Savininko oferta sudaryti Sutartį. Naudotojo veiksmas Bilieto įsigijimui iš 
Savininko arba jo įgalioto asmens pripažįstamas pasiūlymu sudaryti Sutartį šiomis sąlygomis. Savo ruožtu, Savininko 
arba jo įgalioto asmens Bilieto išdavimas asmeniui pripažįstamas akceptu. Savininkas arba jo įgaliotas asmuo neprivalo 
priimti išreikšto pasiūlymo. Šios Sąlygos ir kitos aplinkybės negali būti pripažįstamos patvirtinimu, kad asmens 
išreikštas pasiūlymas bus būtinai akceptuotas.  
1.8. Šioje Sutartyje nustatytos Naudotojo pareigos ir Savininko teisės yra privalomos tiems asmenis, kurie faktiškai 
naudoja Trasas arba yra Trasų teritorijoje jų nenaudodami be Bilieto arba su negaliojančio Bilietu arba prieš Bilieto 
įsigijimą arba ir užsibaigus jo terminui. Naudodamas Trasas ir/arba jose būdamas asmuo įsipareigoja laikytis šios 
Sutarties sąlygų.  
1.9. Teisę naudoti Trasas turi fizinis asmuo, ne jaunesnis nei 12 metų amžiaus. Nepilnamečiai iki 12 metų amžiaus gali 
naudoti Trasas tiktai tiesioginėje pilnamečių asmenų priežiūroje.  
1.10. Trasose draudžiama turėti (vedžioti su antsnukiu arba be, laikyti narve ar kt.) šunis ir kitus gyvūnus.  
1.11. Už atlygi Trasose mokyti nusileisti snieglente arba slidėmis, ir arba vykdyti bet kokią ūkinę arba komercinę veiklą 
Trasose galima tik gavus išankstinį rašytinį Savininko sutikimą. Šio punkto pažeidimas (įtarimas jo pažeidimu) yra 
pagrindas pripažinti Naudotoją šiurkščiai pažeidus taisykles ir/arba neterminuotai uždrausti naudotis Trasomis. 
2. Sutarties terminas: 
2.1. Nuo to momento, kai fizinis asmuo įsigijo Bilietą, jis laikomas “Naudotoju” šios Sutarties prasme ir jam yra 
privaloma ši Sutartis.  
2.2. Sutarties terminas užsibaigia, o kartu su tuo ir teisė naudoti Trasas, jeigu užsibaigia Biliete nurodytas laikas arba 
nusileidimų skaičius.  
2.3. Sutarties terminas užsibaigia ir kartu su tuo teisė naudoti Trasas, jeigu anuliuojamas asmens Bilietas dėl šios 
Sutarties sąlygų nesilaikymo. 
3. Inventorius: 
3.1. Ši Sutartis suteikia teisę Naudotojui naudoti Trasas nusileidimui nuo kalno kalnų slidinėjimo slidėmis arba 
snieglente (toliau „Inventorius”)  
3.2. Trasose leidžiama naudoti tiktai techniškai tvarkingą Inventorių.  
3.3. Naudotojas turi įsitikinti savo Inventoriaus technine būkle. Jeigu Naudotojui kyla abejonių arba nėra informacijos 
dėl savo Inventoriaus techninės būklės, jis privalo kreiptis konsultacijos į Trasų specialistus Inventoriaus nuomos 
punkte.  
3.4. Snieglentė turi būti su saugos diržu, kuris pritvirtintas prie snieglentės tvirtinimo ir Naudotojo kojos, o slidės 
privalo būti su stabdžių „letenėlėmis”, kad snieglentė arba slidės be naudotojo žinios negalėtų nuslysti šlaitu ir padaryti 
nuostolių arba sužeisti kitus Naudotojus. Slidžių lazdos apatinėje dalyje turi būti su apsauginėmis lėkštutėmis.  
3.5. Šios Sutarties sąlygos privalomos visiems Naudotojams, nepriklausomai nuo to, ar jie naudoja savo Inventorių ar 
išsinuomotą iš Savininko arba trečiųjų asmenų.  
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3.6. Trasose draudžiama naudoti rogutes, plėveles, lygumų slides ir pan., o taip pat ir kitą nuvažiavimo inventorių, 
išskyrus tą, kuris nurodytas Taisyklėse. 
4. Naudotojo teisės ir pareigos: 
4.1. Naudotojas turi teisę naudoti nusileidimui kalnų slidėmis arba snieglente tiktai tams skirtą kalno šlaito dalį (toliau – 
“Trasų nuvažiavimo zona”). Draudžiama naudoti nusileidimui Keltuvių kelią. Keltuvo keliu laikoma sąlyginė linija, 
kuria naudotojai pakyla šlaitu, naudojant keltuvą.  
4.2. Naudotojas privalo laikytis šios Sutarties sąlygų, ženklų ir nurodymų Trasose, susijusių su Trasomis, jų naudojimu 
ir Inventoriumi. Naudotojas privalo laikytis Savininko darbuotojų, apsirengusių atitinkamos formos rūbais arba kitaip 
paženklintų atitinkamu skiriamuoju ženklu (toliau – “Trasų personalas”), reikalavimų arba nurodymų dėl Trasų, jų 
naudojimo ir Inventoriaus.  
4.3. Naudotojams draudžiama naudoti Trasas arba jose būti (nepriklausomai su įranga ar be jos) apsvaigus nuo 
alkoholio, narkotinių arba psichotropinių medžiagų. Trasų personalas arba bet kuris kitas Savininko įgaliotas asmuo turi 
teisę pareikalauti nedelsiant patikrinti, ar naudotojas yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių arba psichotropinių 
medžiagų. Atsisakymas leisti nedelsiant patikrinti, ar naudotojas yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių arba 
psichotropinių medžiagų arba kliudymas bet kokiu būdu patikrinti, ar naudotojas yra apsvaigęs nuo alkoholio, 
narkotinių arba psichotropinių medžiagų, pripažįstamas, apsvaigimu nuo alkoholio, narkotinių arba psichotropinių 
medžiagų ir sukelia analogiškas teisines pasekmes kaip nustatymas, kad naudotojas yra apsvaigęs nuo alkoholio, 
narkotinių arba psichotropinių medžiagų. Trasų naudojimas arba buvimas jose (nepriklausomai su įranga ar be jos) 
apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių arba psichotropinių medžiagų, nepriklausomai nuo apsvaigimo laipsnio, yra 
laikomas šiurkščiu Taisyklių pažeidimu.  
4.4. Naudotojas turi teisę Trasose naudoti tiktai tokį Inventorių, kuris yra techniškai tvarkingas. Naudotojas prieš 
kiekvieną nusileidimą privalo įsitikinti, kad Inventorius yra techniškai tvarkingas.  
4.5. Naudotojui draudžiama vaikščioti pėsčiomis po nusileidimo zoną ir keltuvo veikimo zonoje. Tais atvejais, kai 
Naudotojas priverstas vaikščioti pėsčiomis po Trasų nusileidimo zoną, paimant nukritusį inventoriaus daiktą 
(pavyzdžiui, slidę, kuri nuslydo Trasomis jam nukritus) arba siekiant pagelbėti esant nelaimingam atsitikimui, 
Naudotojas privalo judėti įmanomai netrukdant kitiems Naudotojams.  
4.6. Naudotojui draudžiama nepagrįstai stovėti arba sėdėti Trasų nusileidimo zonoje arba keltuvo kelyje su techniškai 
tvarkingu Inventoriumi. Pagrįstumu galima laikyti kritimą, inventoriaus defektą, pagalbą nukentėjusiam, pagalbą kitam 
nukritusiam Naudotojui. Sustojus būtina stengtis kaip galima greičiau atlaisvinti Trasų nusileidimo zoną.  
4.7. Naudotojas apsiima visišką atsakomybę už savo saugumą, sveikatą, gyvybę Trasoje ir yra atsakingas už tai, kad 
pasirinktas važiavimo greitis ir manevrai neviršytų jo meistriškumo ir negrėstų kitų Trasų Naudotojų saugumui.  
4.8. Naudotojas atsisako nuo bet kurių reikalavimo teisių ir apsiima nekelti nei turtinių, nei kitokio pobūdžio pretenzijų 
ir reikalavimų Savininkui dėl Trasose gautų kūno sužeidimų, žalos arba nuostolių (traumų, inventoriaus, transporto 
priemonių sugadinimo ir pan.), jeigu tai įvyko šių sąlygų pažeidimo arba nesilaikymo rezultate. 
4.9. Trasų dalį, vadinamą „Snieglenčių parku” ir, pažymėtą atitinkama nuoroda, galima naudoti asmenims, kurie turi 
įgūdžių ir kurių įgūdžiai atitinka tramplinų ir figūrų sudėtingumo laipsnį. Slidininkai gali naudoti Snieglenčių parką tik 
su šalmais ant galvos ir tik ir ne jaunesni nei 16 metų amžiaus. Personalas turi teisę bet kuriam Naudotojui uždrausti 
naudoti Snieglenčių parką, jeigu jo sugebėjimai arba nusileidimo būdas pavojingas jam pačiam arba kitiems 
lankytojams. 
5. Nusileidimo sąlygos: 
5.1. Naudotojas, pageidaujantis pradėti važiavimą, privalo įsitikinti, kad pradėjęs važiavimą jis nesukelia grėsmės sau ir 
kitiems Slidininkams.  
5.2. Prieš pradedant kiekvieną nusileidimą, Naudotojas privalo įvertinti Trasų sniego dangos kokybę ir būklę, o taip pat 
kitų asmenų buvimą nusileidimo zonoje, siekiant įvykdyti saugų nusileidimą.  
5.3. Naudotojas gali pradėti nusileidimą tiktai po to, kai įsitikino, kad galės saugiai nusileisti. Naudotojui draudžiama 
naudoti Trasas, jeigu kyla bet kokių abejonių, kad sniego kokybė arba būklė netinkama nusileidimui net ir tokiu atveju, 
jeigu veikia keltuvas. Naudotojui draudžiama būti Trasų nusileidimo zonoje, jeigu joje dirba arba yra retrakas (sniego 
traktorius). Naudotojas privalo duoti kelią retrakui (sniego traktoriui) arba Trasų tarnybų specialiam transportui.  
5.4. Naudotojas gali aplenkti kitą Naudotoją iš dešinės arba iš kairės pusės. Naudotojas privalo asmeniui , kurį aplenkia, 
palikti pakankamai didelį Trasos plotį manevrų vykdymui.  
5.5. Naudotojas privalo laikytis distancijos su priekyje važiuojančiais asmenimis ir vengti susidūrimo su priekyje 
važiuojančiais asmenimis. Naudotojas, važiuojantis iš viršaus, yra atsakingas už susidūrimo su žemiau esančiu arba 
priekyje važiuojančiu asmeniu išvengimą, o įvykus susidūrimui - už šio susidūrimo sukeltas pasekmes.  
5.6. Blogai apžvelgiamose Trasų vietose arba esant neaiškiai situacijai Naudotojui leidžiama judėti tokiu greičiu, kad 
būtų įmanoma išvengti susidūrimo, nepriklausomai nuo susidariusios situacijos.  
5.7. Naudotojui draudžiama kirsti sąlyginę liniją, kuri atskiria keltuvo kelią nuo Trasų nusileidimo zonos.  
5.8. Naudotojas privalo suteikti pagalbą nelaimingo atsitikimo atveju nukentėjusiam asmeniui. Apie bet kurį nelaimingą 
atsitikimą būtina nedelsiant pranešti Trasų personalui ir dalyvauti pagalbos teikime, jeigu tokia būtina. 
6. Keltuvo naudojimo sąlygos:  
6.1. Prieš pasikėlimą:  
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6.1.1. Naudotojas prie keltuvo privalo laikytis eilės tvarkos.  
6.1.2. Prisikabinti prie keltuvo ir atsikabinti nuo keltuvo galima tiktai tam numatytose vietose. Atsikabinimas 
pasikėlimo metu leidžiamas tiktai specialiu Trasų personalo raginimu. Vienu keltuvo kabliu/laikikliu („Tablečių” tipo 
keltuvuose) gali pasikelti tiktai vienas Naudotojas. Kabliu /Inkaru („T-bar” tipo keltuvuose) gali pasikelti ne daugiau 
kaip du Naudotojai.  
6.1.3. Naudotojas, neturintis keltuvo naudojimosi patirties, privalo apie tai informuoti Trasų personalą prie keltuvo, kad 
jis galėtų pagelbėti.  
6.1.4. Naudotojas privalo išsirinkti kaip galima daugiau prigulusią ir atitinkančią aprangą, kišenės ir sąsaga turi būti 
užsegtos, kad keltuvo sudėtinės dalys, skirtos Naudotojo pakėlimui į kalno viršūnę– kablys, laikiklis, inkaras (toliau 
tekste - “Laikiklis/Inkaras”), neužkibtų už jų.  
6.2. pradedant pasikėlimą:  
6.2.1. Naudotojas (slidininkas) privalo nusiimti lazdų diržus ir lazdas laikyti rankoje iškištoje iš keltuvo. Jeigu kylate su 
snieglente, iškelkite vieną koją iš snieglentės tvirtinimo.  
6.2.2. Naudotojas privalo atsistoti tiesiogiai šalia keltuvo, bet ne arčiau kaip 0,5 m nuo jo troso vertikalios linijos, kad 
Naudotojo neliestų pro šalį slystantys keltuvo Laikikliai /Inkarai. Jeigu pro šalį slystantis Laikiklis/Inkaras dėl šios 
priežasties sugadino Naudotojos aprangą, Savininkas nuostolių neatlygina.  
6.2.3. Naudotojas privalo sugriebti laisva ranka Laikiklį/Inkarą, prisitraukiant judėjimo kryptimi. Kai judėjimas 
pradėtas, „Multilifto” tipo keltuvo laikiklį uždėkite už nugaros juosmens vietos aukštyje. „T-bar” tipo keltuvų laikiklį 
/inkarą už nugaros po klubų linija, „Tablečių” tipo keltuvo laikiklis /inkaras įstatomas tarp kojų.  
6.3. Pasikėlimo metu:  
6.3.1. Naudotojas privalo nukreipti slides arba snieglentę pasikėlimo kelio kryptimi.  
6.3.2. Pasikeliant su keltuvu važiuojama tiesiai, be pasisukimų ir vingiuojančių judesių ir atsižvelgiant į pakėlimo kelią. 
Kritimo atveju kaip galima greičiau atlaisvinamas keltuvo kelias.  
6.3.3. Naudotojui draudžiama atleisti Laikiklį/Inkarą tiesiogiai prieš keltuvo atramas.  
6.4. Užbaigiant pasikėlimą:  
6.4.1. Prieš nuimant kablį Naudotojas privalo įsitikinti, ar Laikiklis /Inkaras neužsikabino už rūbų arba Inventoriaus, 
siekiant išvengti Naudotojo traumos (kūno sužeidimų), o taip pat, kad nebūtų sugadinta Naudotojo apranga ir 
Inventorius.  
6.4.2. Naudotojas privalo atsikabinti nuo Laikiklio/Inkaro tiktai tuomet, kai slidės jau yra ant horizontalaus paviršiaus.  
6.4.3. Naudotojas nedelsiant privalo atlaisvinti aikštelę artimiausio šlaito kryptimi, kad sekantis keltuvo Naudotojas 
nesukeltų traumos atleistu Laikikliu /Inkaru.  
6.4.4. Atsikabinant nuo keltuvo, Naudotojui draudžiama traukti Laikiklį/Inkarą į šoną, arba vykdyti kitus veiksmus, 
kurie sukeltų keltuvo troso nutrūkimo arba sugadinimo grėsmę.  
6.4.5. Tuo atveju, jeigu keltuvas kelia grėsmę kokiam Trasų naudotojui, Naudotojas privalo garsiai pareikalauti išjungti 
keltuvą arba pats išjungti keltuvą, nuspaudžiant “STOP” mygtuką. 
7. Naudotojo atsakomybė: 
7.1. Naudotojas atsakingas už žalą ir nuostolius, kuriuos jis padarė tretiesiems asmenims arba Savininkui, naudojant 
Trasas.  
7.2. Jeigu Naudotojas nesilaiko šios Sutarties reikalavimų, Trasų personalas turi teisę anuliuoti jo Bilietą ir uždrausti 
naudoti Trasas. Esant šiurkščiam Taisyklių pažeidimui Naudotojui uždraudžiama naudotis Trasomis neterminuotai.  
7.3. Naudotojas atsakingas už žalą ir nuostolius, atsiradusius tretiesiems asmenims ir Savininkui dėl Taisyklių 
pažeidimo, tame tarpe, dėl keltuvo naudojimo sąlygų nesilaikymo.  
7.4. Bilieto pametimo atveju Naudotojas neturi teisės jį atnaujinti arba kompensuoti sumokėtą sumą.  
7.5. Naudotojas neturi teisės reikalauti Bilieto apkeitimo į pinigus, jeigu Bilieto veikimo laikas prasidėjo, ir jo daugiau 
nebepatenkina Trasų dangos būklė, oro arba bet kokios kitos aplinkybės. 
8. Savininko atsakomybė: 
8.1. Savininkas neapsiima atsakomybės už nelaimingus atsitikimus ir nuostolius, atsiradusius naudotojui arba 
tretiesiems asmenims pažeidus šios Sutarties sąlygas.  
8.2. Savininkas neapsiima atsakomybės už inventoriaus, transporto priemonių, kitų asmenų turto sugadinimą, vagystes.  
8.3. Savininkas neprivalo atsakyti už žalą arba nuostolius, kurie padaryti dėl neteisingo keltuvo naudojimo arba 
saugumo taisyklių nesilaikymo. 
9. Kitos sąlygos: 
9.1. Savininkas turi teisę nesuteikti asmeniui galimybės naudoti Trasas, jeigu asmuo neturi Bilieto arba užsibaigė jo 
veikimas, tame tarpe Bilieto anuliavimo atveju. Savininkas turi teisę vykdyti veiksmus šių asmenų pašalinimui iš Trasų.  
9.2. Šia Sutartimi Naudotojas ir asmuo, kurį liečia ši Sutartis, leidžia Savininkui arba jo įgaliotam trečiajam Asmeniui 
vykdyti savo asmeninių duomenų rinkimą, fiksavimą pagal šios Sutarties sąlygas. Savininkas gali vykdyti Naudotojo ir 
asmenų, kuriuos liečia ši Sutartis, asmeninių duomenų (fotografijos, video ir kitų garso ir vizualios informacijos įrašų 
pavidalu) fiksavimą ir apdorojimą, jeigu asmuo naudojo Trasas be Savininko sutikimo arba nežiūrint Savininko 
draudimo, naudojo suklastotą Bilietą, o taip pat atvejais, jeigu šiam asmeniui Savininkas arba jo įgalioti asmenys 
anuliavo Bilietą dėl šios Sutarties sąlygų pažeidimo. Savininkas turi teisę rinkti, registruoti, įvesti, laikyti informaciją 
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apie asmenį teksto, garso ir vizualinių duomenų laikikliuose, tvarkyti, perdaryti, naudoti, transliuoti, ištrinti, apdoroti ir 
perduoti informaciją kitiems slidinėjimo trasų savininkams.  
9.3. Ginčai ir nesutarimai dėl Taisyklių, jų pažeidimo ir dėl atsakomybės dėl naudojimosi Trasomis yra sprendžiami 
tarpusavio derybų būdu. Jeigu tarpusavio derybų būdu jų išspręsti nepavyksta, abi Šalys turi teisę kreiptis į teismą 
Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Vilniaus mieste. 
"Snow parko" taisyklės 
• Visada įvertinkite savo sugebėjimus, nes už savo saugumą atsakote tik Jūs patys. 
• „SNOW PARKE” čiuožkite tik „Twin Tip“ tipo slidėmis bei snieglentėmis. 
• Jeigu esate nepatyręs snieglentininkas/slidininkas, nebandykite kartoti triukų, kuriuos atlieka labiau patyrę čiuožėjai.  
• Prieš čiuoždami „SNOW PARKE” apžiūrėkite figūras ir įvertinkite savo patirtį bei sugebėjimus.  
• Jeigu vienu metu figūrą pasiekia du žmonės, pirmasis ja leidžiasi tas, kuris čiuožia pirmas, antrasis privalo palaukti, 
kol prieš jį čiuožęs žmogus saugiai nusileis.  
• Saugokitės neatidžių ir skersai Jūsų kelio čiuožiančių žmonių.  
• Jeigu netyčia nugriūnate, kuo skubiau atsikelkite.  
• Būkite mandagūs. Nesielkite taip, kaip nenorėtumėte, kad būtų elgiamasi su Jumis.  
• Nesustokite blogai matomose vietose.  
• Niekada nepaleiskite savo snieglentės. Jeigu ją nusiimate, ant sniego pasidėkite apkaustais į apačią.  
"Snow parke" draudžiama 
• ČIUOŽTI BE ŠALMŲ. 
• Čiuožti asmenims iki 16 metų be tėvų ar instruktorių priežiūros. 
• Parko lankytojams savarankiškai statyti ir keisti figūras. 
• Ilsėtis ant/tarp „SNOW PARKO” figūrų. 
• Čiuožti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių bei toksinių medžiagų. 
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SUTARTIES PRIEDAS Nr.3  

„AKTYVUS STOVYKLAVIMAS“ 

VAIKŲ IR JAUNIMO SNIEGLENČIŲ IR SLIDŽIŲ BŪRELIUI 

ATMINTINĖ 

 Dalyvis turi vilkėti aprangą, skirtą slidinėjimui:  
1. striukė, kelnės (3-ias sluoksnis);  
2. džemperis (2 –as sluoksnis);  
3. apatiniai termo rūbai (1 –as sluoksnis);  
4. pirštinės; 
5. pošalmis (neprivaloma); 
6. kaklajuostė (neprivaloma); 
7. slidinėjimo akiniai ( nėra būtini).  

 
Tiems, kas neturite nuosavo šalmo, rekomenduojame dėtis pošalmį.   
 
 
 

 
 Šiek tiek informacijos apie tinkamus rūbus slidinėjant 
 Viršutiniai rūbai: kelnės ir striukė. Slidinėjant būtina turėti specialius viršutinius rūbus. Ir 

tam visiškai netiks judesius varžantys ir greitai peršlampantys džinsai ar kokios kitos 
įprastos kelnės. Slidinėjimo kelnės ir striukė siuvamos iš specialios orui pralaidžios 
medžiagos, tačiau tuo pačiu apsaugančios nuo vėjo ir kritulių, neperšlampančios. Ir striukė, 
ir kelnės turi būti pakankamai laisvos ir nevaržyti judesių. 

 Apatinis aprangos sluoksnis. Nemažiau nei viršutiniai rūbai svarbus yra ir apatinis 
slidinėjimo aprangos sluoksnis. O jų gali būti ir keli – tai priklauso nuo individualių 
slidininko ar snieglentininko savybių (polinkio prakaituoti, greitai sušilti). Apatiniai 
slidinėjimo rūbai – marškinėliai ilgomis rankovėmis ir apatinės kelnės – paprastai gaminami 
iš specialios tamprios medžiagos, kuri sugeria prakaitą ir jį išsklaido.  

 Džemperis. Tai taip pat turėtų būti pralaidus orui rūbas.  
 Pirštinės. Pagrindinis reikalavimas – pirštinės turėtų būti nepralaidžios vandeniui. 

Patogiausia, jei pirštinės yra pirštuotos, tačiau jei slidinėjant oro temperatūra yra 
pakankamai žema (žemiau -10°C), tuomet reiktų rinktis šiltas vandeniui nepralaidžias 
kumštines pirštines. 

 Kojinės. Slidininkams ar snieglentininkams gaminamos specialios kojinės, paprastai jos 
būna iki kelių. Atminkite, kad medvilninės kojinės netinka, jos greitai sudrėksta, dėl to 
dažnas atvejis šąla kojos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11

APSAUGOS.  
ATKREIPKITE DĖMESĮ, KAD PRADEDANTIESIEMS BŪTINOS NE VISOS ČIA 
IŠVARDINTOS APSAUGOS.  
 

 
- Alkūnių apsaugos (rekomenduojama tiems, kas čiuožinės Snow 
parke (pažengusiems); 

 
 

- Apsauginiai šortai (rekomenduojame pradedantiesiems ir 
pažengusiems); 
 
 
 
                                            

 
- kelių apsaugos (rekomenduojame pradedantiesiems ir 
pažengusiems); 
 
 
 
 

 
- Nugaros apsauga (rekomenduojame pažengusiems, kurie čiuoš 
Snow parke)  
 

 
 
- Šarvai. Įsigijus šarvus, nebūtinos alkūnių ir nugaros apsaugos. Šarvai 
apsaugo: nugarą, alkūnes, šonkaulius (rekomenduojame pažengusiems, kurie 
čiuoš Snow parke).  
 
 

 
 
 

- Riešų apsaugos. Perkant  riešų apsaugas atkreipkite dėmesį, kad ranka 
tilptų su riešine į pirštines. Jei riešinės dėsis ant pirštinių, dažnas atvejis, kad jos 
apledėja ir nelaiko lipnios juostelės, tai nėra patogu (rekomenduojame 
pradedantiesiems ir pažengusiems).  
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PATARIMAS. Jei vaikas pakankamai pažengęs ir būrelio metu nori tobulinti Freestyle 
triukus sniego parke, visos išvardintos apsaugos būtinos.  
 
DĖMESIO. Prašau įvertinkite saugos taisykles ir pasirūpinkite saugos priemonėmis savo 
vaikams. Prieš atvykstant slidinėti, informuokite, kad šalmas privalo būti ne tik uždėtas ant 
galvos, bet ir užsegtas. Rekomenduojame prieš atvykstant slidinėti, būti susipažinus su 
slidinėjimo centro“ Liepkalnis“ taisyklėmis. 
 
Apsaugas, slidinėjimo rūbus, inventorių galima įsigyti:  

1. http://www.surfhouse.lt/eshop .Perkant Surfhouse parduotuvėje (Rinktinės g. 55, Vilnius) 

mūsų klientams taikomos nuolaidos.  

2. https://expedition.lt/lt Perkant Expedition parduotuvėje Vilniuje arba elektroninėje 

parduotuvėje, mūsų klientams taikomos nuolaidos  

3. http://www.laukinissportas.lt Perkant Laukinis sportas parduotuvėje, mūsų klientams 

taikomos nuolaidos. Taip pat čia galima išsinuomoti  inventorių ( slides, snieglentę, batus, 

šalmus, apsaugas, akinius ir kt.). 

4. http://www.terrasport.lt Perkant Terrasport parduotuvėje mūsų klientams taikomo nuolaidos.  

 


