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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“ SLIDINĖJIMO STOVYKLOS 

STOVYKLAVIMO SUTARTIS 

 

VšĮ “Ekstremalūs gamtos namai”, įmonės kodas: 302738713, Salomėjos Nėries 79, Vilnius,  organizatorius (toliau – 

stovyklos organizatorius), kontaktai susisiekti: +37068500933, info@aktyvusstovyklavimas.lt  ir  

  

tėvai arba globėjai, toliau – stovyklautojo atstovas, atstovaujantis vaiko/stovyklautojo interesus, kartu vadinami 

šalimis, sudarė šią sutartį.  

I.SUTARTIES OBJEKTAS 

1. Slidinėjimo stovyklos organizavimas, adresu Nemuno kelias 2, LT-67308, Mizarų kaimas, Druskininkų 

savivaldybė. Druskininkų Snow arenoje.  

 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI, TEISĖ IR PAREIGOS  

2. Stovyklos organizatoriaus pareigos: 

2.1. Organizuoti stovyklautojo sportinį užimtumą ir poilsį, mokant vaiką čiuožti snieglente ir /ar slidėmis ( pagal 

pasirinktą programą) , išaiškinant pagrindines čiuožiant snieglente ir/ar slidėmis saugos taisykles, ugdyti 

stovyklautojo atsakomybę bei saviraišką. 

2.2. Nustatyti racionalų poilsio ir užimtumo režimą, kuris atitiktų stovyklautojo amžių. 

2.3. Užtikrinti stovyklautojų priežiūrą, atitinkančias higienos normas ir saugias sąlygas, puoselėti darnų 

stovyklautojų santykį su aplinka.  

2.4. Imtis reikiamų priemonių, (asmeninių pokalbių su stovyklautoju, esant būtinybei informuoti tėvus arba 

globėjus) sprendžiant tarpusavio konfliktinius bei kitus svarbius klausimus. 

2.5. Stovyklautojo pateiktus asmens duomenis naudoti tik stovyklos dokumentų įforminimui. 

2.6. Stovyklos organizatorius neatsako už paliktus ar pamestus stovyklos metu stovyklautojo daiktus ir neatlygina 

dėl to patirtų nuostolių. 

3. Stovyklos organizatoriaus teisės: 

3.1. Stovyklos organizatorius turi teisę už jam ir/ar kitiems stovyklos dalyviams, stovyklautojo padarytą 

materialinę žalą, išieškoti iš stovyklautojo atstovo.  

3.2. Savo nuožiūra be atskiro informavimo keisti stovyklos programą pagal susiklosčiusias aplinkybes.  

3.3. Už šiurkštų arba pakartotinį stovyklos vidaus tvarkos taisyklių pažeidimą ar nedalyvavimą pagal stovyklos 

numatytą programą (taisyklių pažeidimai, numatyti vidaus tvarkos taisyklėse), stovyklautojas pašalinamas iš 

stovyklos, apie tai pranešant stovyklautojo atstovui. Tokiu atveju sumokėti pinigai nėra grąžinami. 

4. Stovyklautojo atstovo įsipareigojimai (teisės ir pareigos): 

4.1. Iki stovyklos pradžios pateikti visus reikiamus stovyklavimui dokumentus ir informaciją: 

4.1.1. Anketą apie stovyklautoją (ją pateikti registruojantis į stovyklą elektroniniu laišku); 

4.1.2. Registracijoje nurodyti telefoną ir kitus kontaktinius duomenis, kuriais stovyklos organizatorius reikalui 

esant galėtų operatyviai susisiekti su stovyklautojo atstovu; 

4.1.3. Stovyklautojo atstovas savo nuožiūra gali nurodyti kitus įgaliotus Stovyklautojo atstovus (tėtį, mamą, brolį 

ar pan.), į kuriuos gali, bet neprivalo kreiptis Stovyklos  organizatorius, nurodydamas jų teisių apimtį (teisė 

pasiimti Stovyklautoją, teisė gauti informaciją ir pan.). Kito(ų) atstovo(ų) nurodymas nesumažina ir 

nepanaikina jokių sutartį pasirašiusio atstovo pareigų ir atsakomybės. 

4.1.4. Laiku atsiskaityti stovyklos organizatoriui už teikiamas paslaugas. 

4.1.5. Aprūpinti stovyklautoją reikalingomis apsaugos priemonėmis čiuožiant snieglente ir/ar slidėmis 

(išvardintos atmintinėje); 

4.2. Supažindinti stovyklautoją su šia sutartimi. 

4.3. Užtikrinti, kad stovyklautojas į stovyklą neatsivežtų rūkalų, alkoholio, ir kitokių kvaišalų. 

4.4. Atlyginti stovyklautojo padarytą žalą stovyklos organizatoriui ir/ar kitiems stovyklautojams ar tretiesiems 

asmenims, LR įstatymuose nustatyta tvarka.  

4.5. Netrukdyti stovyklos programai: stengtis skambinti, tik būtinu atveju.  

 

III. STOVYKLAUTOJO ATSTOVO ĮGALIOJIMAS 

5. Stovyklautojo atstovas įgalioja stovyklos organizatorių stovyklavimo metu, esant būtinybei, atstovauti 

stovyklautojo atstovą gydymo įstaigose. 

5.1. Gauti iš medikų visą reikiamą informaciją apie stovyklautojo sveikatos būklę. Stovyklautojo interesais gauti ir 

pateikti prašymus stovyklautojo atstovo vardu, pasirašyti dokumentus. 

mailto:info@aktyvusstovyklavimas.lt
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IV. MOKESTIS UŽ STOVYKLĄ 

6. Stovyklautojo atstovas už stovyklavimo laikotarpį sumoka grynais arba pavedimu. 

Užregistravus stovyklautoją, sumokama pradinė suma 20% stovyklos kainos grynais arba pavedimu. 

Neatvykus numatytu stovyklos pamainos metu, ši suma nėra grąžinama. 

6.1. Iki stovyklos pradžios, turi būti apmokėta pilna suma stovyklos numatytos kainos. 

6.2. Stovyklautoją išsiuntus namo, nepasibaigus numatytam laikotarpiui, dėl sutarties ar stovyklos vidaus tvarkos 

taisyklių pažeidimo, mokestis negrąžinamas. 

 

V. ATSAKOMYBĖ, SUTIKIMAI IR PATVIRITNIMAI 

7. Stovyklos organizatoriai neatsako už nelaimingus atsitikimus, stovyklautojo kūno sužalojimus, kito asmens 

sužalojimą stovyklos ar slidinėjimo teritorijoje. Svarbu laikytis šios Sutarties reikalavimų, stovyklos vidaus 

tvarkos taisyklių, instruktorių pristatytų saugumo nurodymų ir tvarkos, dienotvarkės taisyklių.  

8. Stovyklos organizatoriai neprisiima atsakomybės dėl stovykloje atsiradusių ar paūmėjusių stovyklautojo 

sveikatos sutrikimų. 

9. Stovyklautojo atstovas neatlygintinai ir neatšaukiamai sutinka, kad stovyklos organizatorius savo nuožiūra pats 

savo pasirinktais būdais (įskaitant viešą skelbimą) naudotų arba leistų kitiems asmenims naudoti filmuotą arba 

fotografuotą medžiagą, kurioje užfiksuotas stovyklautojas stovyklos metu. Priešingu atveju privalo atskirai 

informuoti organizatorių: el.laišku ar telefono skambučiu, ar žodžiu dėl nesutikimo. Tai turėtų padaryti 

neprasidėjus stovyklai.  

10. Stovyklautojo atstovas, patvirtina, kad su stovyklos vidaus tvarkos taisyklėmis ir Snow arenos taisyklėmis 

susipažino ir supažindino patį stovyklautoją, registracijos metu registruodamas stovyklautoją tinklalapyje 

www.aktyvusstovyklavimas.lt , patvirtinimui – uždėdamas varnelę. 

11. Stovyklautojui ir jo atstovui yra žinoma, suprantama ir paaiškinta, kad Stovyklautojui bus suteikiami 

instruktažai ir vykdomos pamokos, kurių Stovyklautojas privalau būti atidus, nesikuklinti paklausti, jei kas 

nors neaišku. Stovyklos organizatoriaus ir Instruktorių nurodymai Stovyklautojui yra privalomi. 

Stovyklautojas privalo būti dėmesingas instruktoriams. 

12. Stovyklautojui ir jo atstovui yra žinoma, suprantama ir paaiškinta, kad visi stovyklos dalyviai gali sukelti 

pavojų vienas kito saugumui, todėl stovyklautojas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad išvengtų situacijų, 

kuriose atsirastų dalyvių tarpusavio žalos sveikatai ar turtui padarymo rizika.  

13. Stovyklautojas ir jo atstovas patvirtina, kad dėl Stovyklautojo sveikatos sutrikimų, alergijų, vaistų naudojimo ir 

kitų sveikatos būklių įtakos Stovyklautojo galimybei dalyvauti stovykloje Stovyklautojas ir jo atstovas iš 

anksto pasitarė su gydytoju ir griežtai laikysis gydytojo rekomendacijų. 

14. Stovyklautojui ir jo atstovui yra žinoma, suprantama ir paaiškinta, kad už savo daiktus Stovyklautojas bus 

atsakingas pats.  

15. Stovyklautojui ir jo atstovui yra žinoma, suprantama ir paaiškinta, kad stovykloje bus užsiimama veikla, 

susijusia su rizika asmens sveikatai ir turtui net ir esant tinkamai kvalifikuotų instruktorių priežiūrai.  

16. Stovyklautojui ir jo atstovui yra žinoma, suprantama ir paaiškinta, kad Stovyklautojas ir jo atstovas prisiima 

visą atsakomybę dėl dalyvavimo stovykloje ir užsiėmimo numatytomis veiklomis, todėl stovyklos 

organizatoriai, jo darbuotojai, instruktoriai ir bet kurie kiti susiję asmenys, nėra atsakingi už žalą, kuri gali 

atsirasti Stovyklautojo sveikatai ir turtui.  

17. Stovyklautojui ir jo atstovui yra žinoma, suprantama ir paaiškinta, kad Stovyklautojas 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. 

18. Stovyklautojui ir jo 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. 

 

VI. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS. GALIOJIMAS. KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

19. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos (varnelės uždėjimas registracijos metu, tinklalapyje: 

www.aktyvusstovyklavimas.lt . 

20. Atskiru šalių susitarimu sutartis gali būti pratęsiama. 

21. Sutarties pakeitimai ir papildymai gali būti daromi tik raštišku Šalių susitarimu. 

22. Stovyklos organizatorius pasilieka teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl sutartyje numatytų stovyklautojo 

įsipareigojimų nevykdymo ir išsiųsti stovyklautoją iš stovyklos jai nepasibaigus, jei stovyklautojas nesilaikys 

stovyklos taisyklėse numatytų reikalavimų. Šiuo atveju mokestis už neišbūtą laiką negrąžinamas. 

23. Stovyklautojo atstovas ar įgaliotas asmuo turi teisę nutraukti sutartį pagal stovyklos organizatoriui pateiktą 

motyvuotą prašymą. Tokiu atveju pinigai yra  grąžinami už neišbūtą laikotarpį. 

24. Sudarydamos šią sutartį Šalys ar įgalioti atstovai šią Sutartį perskaitė, suprato jos turinį bei pasekmes. 

25. Sutartis laikoma nutraukta vienai šaliai pareiškus apie jos nutraukimą arba pažeidus sutarties sąlygas. 

http://www.aktyvusstovyklavimas.lt/
http://www.aktyvusstovyklavimas.lt/
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26. Ginčai ir nesutarimai dėl Sutarties, jos pažeidimo ir dėl atsakomybės yra sprendžiami tarpusavio derybų būdu. 

Jeigu tarpusavio derybų būdu jų išspręsti nepavyksta, abi Šalys turi teisę kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos 

įstatymų numatyta tvarka. 

 
    

 

Sutartį parengė Stovyklos organizatorius. Sutartis patalpinta internetiniame puslapyje: 2020m sausio 24dieną.                                                                            

 


