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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 registracijos metu.  

Prašome atidžiai perskaityti visas Sutarties sąlygas, nepamiršdami, kad joje yra ir svarbios taisyklės, terminai, adresai 

pranešimams ir kita informacija, bei reikalavimai tiek tėvams/globėjams tiek dalyviams. 

 

„AKTYVUS STOVYKLAVIMAS“  LONGBOARD‘Ų VASAROS STOVYKLOS SUTARTIS 

VšĮ „Ekstremalūs gamtos namai”, juridinio asmens kodas: 302738713, adresas: S.Nėries g.79, 

Vilnius (toliau vadinama „Aktyvus stovyklavimas“ ), atstovaujama vadovės, Editos Dembinskienės, 

veikiančios 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 vaikų 

ugdymo sutartį (toliau – Sutartis). 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

1. „Aktyvus stovyklavimas“  įsipareigoja Vaiko atstovo sūnų ar dukrą ugdyti pagal 

neformalaus vaikų ugdymo „Aktyvaus stovyklavimo“ longboard‘ų dieninės stovyklos 

programą. Vaiko atstovas įsipareigoja sumokėti už teikiamas neformalaus vaikų ugdymo 

paslaugas Sutartyje, registracijoje ir programoje numatyta tvarka ir terminais. 

II. SUTARTIES SĄLYGOS IR ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

2. Sutarties sąlygos: 

2.2.„Aktyvaus stovyklavimo“ užsiėmimai (toliau –Longboard‘ų stovykla) vyksta pagal 

numatytas programoje datas. Pamokos vyksta Vilniaus Vingio parko teritorijoje ar kitoje 

tinkamoje vietoje.   

2.3.Longboard‘ų stovyklos mokestis nurodytas programoje – www.aktyvusstovyklavimas.lt  

2.4.Mokėjimai už Longboard‘ų stovyklą gali būti mokami iki užsiėmimo pavedimu arba 

atvykus - grynais. 

2.5.Jei užsiregistravus, vaikas negalės atvykti į Longboard‘ų stovyklą, privalote informuoti ne 

vėliau, kaip prieš savaitę (septynias kalendorines dienas), tokiu atveju jei mokėjimas buvo 

atliktas už stovyklą pilnai visas iš karto, atskaičius registracijos mokestį - 20% stovyklos 

numatytos kainos, likusi suma bus grąžinta. Informavus dėl neatvykimo vėliau nei prieš 

savaitę, pinigai už stovyklą grąžinti nebus.  

2.6.Atšaukus stovyklą dėl pateisinamų priežasčių (pvz.:liga ar trauma, dėl kurios negalite 

dalyvauti stovykloje) stovyklos organizatorius pasilieka sau teisę, pasilikti administracinį 

mokestį - 20 eurų (dvidešimt eur). 

2.7.Neatvykus į Longboard‘ų stovyklą 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 instruktorių, vaikų ir tėvų santykius. 

3. Teikti informaciją apie vaiko ugdymo sąlygas ir mokymo pasiekimus. 

http://www.aktyvusstovyklavimas.lt/
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4. Neįvykus užsiėmimui, jeigu jis neįvyko dėl „Aktyvaus stovyklavimo“ kaltės, užtikrinti šio 

užsiėmimo įvykimą kitu laiku, apie jo laiką iš anksto įspėjus Vaiko atstovą. Apie 

neįvyksiantį užsiėmimą „Aktyvus stovyklavimas“  privalo informuoti elektroniniu paštu ar 

telefoniniu skambučiu 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. 

5. Jei Vaiko atstovo sūnus ar dukra yra pašalinami iš „Aktyvus stovyklavimas“  Longboard‘ų 

stovyklos už Lietuvos Respublikos įstatymų nesilaikymą, sumokėti už Longboard‘ų 

stovyklą pinigai negrąžinami. 

6. „Aktyvus stovyklavimas“  neatsako už paliktus ar pamestus Longboard‘ų stovyklos metu 

vaiko daiktus ir neatlygina dėl to patirtų nuostolių. 

7. „Aktyvus stovyklavimas“  turi teisę už jam ir/ar kitiems Longboard‘ų stovyklos dalyviams, 

vaiko padarytą materialinę žalą, išieškoti iš Vaiko atstovo. 

IV. VAIKO ATSTOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

8. Vaiko atstovas turi teisę gauti kokybiškas paslaugas. Jei paslaugų kokybė jo netenkina – jis 

turi teisę kreiptis į „Aktyvus stovyklavimas“  organizatorių Sutartyje nurodytais kontaktais. 

9. Jei manote, kad stovykla Jūsų vaikui netinka ar nepatinka ir joje jis (ji) nenori pasilikti, 

turite apie tai informuoti stovyklos organizatorių per vieną, o vėliausiai per dvi stovyklos 

dienas. Sutartį galima bus nutraukti atskaičiavus išlaidas už praleistas stovykloje dienas, 

tarpininkų išlaidas (jei tokie buvo) ir už įrangą/inventorių (jei toks buvo nuomojamas) už 

visą stovyklos laikotarpį, o likusi suma už stovyklą bus grąžinti. Jei pretenziją pareikšite po 

šio numatyto laikotarpio ar pasibaigus stovyklai, pinigai už stovyklą grąžinti nebus. 

10. Vaiko atstovas Longboard‘ų stovyklos registracijos anketoje 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 nuo jų pasikeitimo. Vaiko atstovas, sudarydamas Sutartį, 

privalo nurodyti aktyvų (pastoviai naudojamą) savo elektroninio pašto adresą, į kurį sutinka 

gauti elektroninius laiškus. Šiuo elektroniniu adresu „Aktyvus stovyklavimas“  siunčia 

primenamuosius laiškus Vaiko atstovui su individualiomis sąskaitomis už teikiamas 

paslaugas bei informaciją apie Longboard‘ų stovyklos laiko pakeitimus arba kitas siūlomas 

„Aktyvaus stovyklavimo“ sutartis.  

12. Vaiko atstovas, sudarydamas Sutartį (užregistravęs vaiką), privalo pateikti pilną ir išsamią 

informaciją apie vaiko sveikatos sutrikimus (jeigu jų yra), į kuriuos turėtų atsižvelgti 

„Aktyvus stovyklavimas“  instruktoriai, vykdydami Sutarties įsipareigojimus. Minėta 

informacija privalo būti įrašoma į komentarų skiltį registruojantis – „PASTABOS“. Vaiko 

atstovas patvirtina, kad Longboard‘ų stovyklos dalyvis yra patikrintas bendrosios medicinos 

gydytojo ir, prireikus, gali pateikti medicininę pažymą apie 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, kitu atveju, turi pateikti laisvos formos raštą, dar prieš prasidedant 

stovyklai.  

14. Šia Sutartimi Vaiko atstovas pareiškia, kad yra informuotas apie būtinas apsaugas riedant su 

longboard‘u, kurios yra nurodytos Longboard‘ų stovyklos Atmintinėje ir programoje. 

15. Vaiko atstovas įsipareigoja supažindinti savo vaiką su šia Sutartimi ir taisyklėmis, 

atmintinėje esančiu turiniu ir jų prisiimtais įsipareigojimais. 
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16. Vaiko atstovas užtikrina, kad jo vaikas laikysis vidaus bei bendros drausmės ir tvarkos 

taisyklių. 

V. VAIKO ATSTOVO ĮGALIOJIMAS 

17. Vaiko atstovas įgalioja „Aktyvaus stovyklavimo“ atstovus Longboard‘ų stovyklos metu, 

nutikus nelaimingam atsitikimui ir esant būtinybei, atstovauti Vaiko atstovą gydymo 

įstaigose. 

18. 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 PATVIRTINIMAI 

19. „Aktyvaus stovyklavimo“ organizatoriai, instruktoriai neatsako už nelaimingus atsitikimus, 

dalyvio kūno sužalojimus, kito asmens sužalojimą užsiėmimų teritorijoje. 

20. „Aktyvaus stovyklavimo“ organizatoriai ir instruktoriai neprisiima atsakomybės dėl 

pamokoje atsiradusių ar paūmėjusių vaiko sveikatos sutrikimų. 

21. 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.  

22. Vaikui ir Vaiko atstovui yra žinoma, suprantama ir paaiškinta, kad visi Longboard‘ų 

stovyklos 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.  

23. Vaikas ir Vaiko atstovas patvirtina, kad dėl Vaiko sveikatos sutrikimų, alergijų, vaistų 

naudojimo ir kitų sveikatos būklių įtakos vaiko galimybei dalyvauti Longboard‘ų stovykloje 

vaikas ir jo Vaiko atstovas iš anksto pasitarė su gydytoju ir griežtai laikysis gydytojo 

rekomendacijų. 

24. Vaikui ir Vaiko atstovui yra žinoma, suprantama ir paaiškinta, kad už savo daiktus Vaikas 

bus atsakingas pats.  

25. Vaikui ir Vaiko atstovui yra žinoma, suprantama ir paaiškinta, kad Longboard‘ų stovyklos 

metu bus užsiimama veikla, susijusia su rizika asmens sveikatai ir turtui net ir esant 

tinkamai kvalifikuotų instruktorių priežiūrai.  

26. Vaikui ir Vaiko atstovui yra žinoma, suprantama ir paaiškinta, kad vaikas ir Vaiko atstovas 

prisiima visą atsakomybę dėl dalyvavimo Longboard‘ų stovykloje 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.  

27. 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. 

28. Vaikui ir Vaiko atstovui yra žinoma, suprantama ir paaiškinta, kad visus klausimus dėl šios 

sutarties, taisyklių, instruktorių nurodymų, bendrųjų elgesio taisyklių, rizikų, saugumo 

taisyklių, nedelsiant privalo užduoti Longboard‘ų stovyklos organizatoriui, instruktoriams ir 

reikalauti aiškių atsakymų. 

VII. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS 

29. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo(susipažinimo) dienos ir galioja paslaugai pasibaigus. 

30. Užsiregistravus į sekančias Longboard‘ų stovykla, laikoma, kad su šia Sutartimis jau esate 

susipažinę ir pakartotinai susipažinti su šia Sutartimi jau nereikės, jei iki to laiko nebus 

padaryti sutarties pakeitimai. Atsiradus sutarties pakeitimams ir toliau tęsiant Longboard‘ų 
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stovyklos užsiėmimus, Sutartis su pakeitimais bus išsiųsta nurodytu el. paštu. Išsiunčiant 

Sutartį nurodytu el. paštu, laikoma, kad informacija pasiekė ir su ja susipažino Vaiko 

atstovas.   

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: 

32.1.Jeigu Longboard‘ų stovyklos metu, dalyvis kelia grėsmę kitų vaikų saugumui; 

33. Šalys atsako už savo Sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą šioje 

Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka. 

34. Ši Sutartis gali būti keičiama bendru raštišku šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama šios 

Sutarties dalis. 

35. Visi ginčai dėl šios Sutarties visų pirma sprendžiami derybų būdu, o susitarti nepavykus – 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

36. Sudarydamos šią Sutartį, Šalys ar jų įgalioti atstovai šią Sutartį perskaitė, suprato jos turinį 

bei pasekmes. 

 

SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI 

„Aktyvus stovyklavimas“    

VšĮ „Ekstremalūs gamtos namai“ 

Įmonės kodas: 302738713 

„Swedbank“, AB LT347300010151931902 

Tel. Nr.:+37068500933 

Vadovas, Edita Dembinskienė  

 

 

Sutarties redakcija: 2022m balandžio 12d.    

 

 

  

 

 
 


