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SUTARTIS - SUTIKIMAS SU VAIKŲ TĖVAIS (GLOBĖJAIS), DĖL 

DALYVAVIMO STOVYKLOJE „IŠMINČIŲ KELIAIS“ 

20____ m. ____________mėn. ______d. Nr. _______ 
 

Indrė Pavinkšnienė veikianti pagal verslo liudijimą ir bendradarbiaudama su socialinės veiklos asociacija 

„Šviesos kampelis“, atstovaujama direktorės Jolantos Lipkevičienės, rengia ir veda turistines/ išlikimo 

stovyklas-„Išminčių keliais“ Guldėnų  apylinkėse Kauno raj.,(toliau stovyklos organizatoriai),  

ir.......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 (Tėvų/globėjų/atlydėjusio asmens vardas, pavardė, gimimo data, adresas, tel.numeris, el.pašto adresas) 

(toliau- Klientas) sudaro šią sutartį-sutikimą:  

 

I. SUTARTIES - SUTIKIMO OBJEKTAS 

1.1 . Stovyklos organizatorius įsipareigoja Kliento vaikui/vaikams (toliau – Stovyklautojas): 

1. ............................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

2.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

3.............................................................................................................................................................. 

 (Vaiko/ ų vardas, pavardė, gimimo data, el.pašto adresas, telefonas) 

 organizuoti poilsį stovykloje „Išminčių keliais“ laikotarpiu nuo 20______________ iki 20_______________ 
 
II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI  
       Stovyklos organizatorius įsipareigoja:  

2.1. Mokyti pilietinių laikysenų, stovykloje susirinkus bendroje vadovų ir stovyklos dalyvių sueigoje bus 

kuriama mini valstybė ir joje veikiantis įstatymų kodeksas. 

2.2. Mokyti demokratiškų  problemų  sprendimo būdų  susirinkimų  būdu,  leidžiant pajusti kokia tai galinga 

pokyčių jėga, kai atsakomybę už mikroklimatą  neša visi. 

2.3. Perteikti  neagresyvios komunikacijos kultūrą, dvasingumą. 

2.4. Stovyklautojus mokyti  darnos su savimi, darnos su kitais, praktiškai įgyvendinti sumanymus ir mokytis su 

kitais ir iš kitų.  

2.5.Įgyvendinti  kartu su stovyklautojais sukurtas veiklas.  

2.6. Ugdyti asmenybes,  vaikų kūrybiškumą, savarankiškumą, asmenines ir socialines kompetencijas. Sudaryti 

bendravimo ir saviraiškos galimybes. 

2.7. Skatinti vaikų kūno, proto, jausmų ir kultūros ugdymąsi. 

2.8. Užtikrinti vaikų priežiūrą, saugą, sveikatą ir žalingų įpročių prevenciją. 

2.9. Supažindinti su stovyklos taisyklėmis. 

2.10. Informuoti stovyklautojo tėvus/globėjus stovyklautojui susirgus ar įvykus nelaimingam atsitikimui. 

2.11. Stovyklos organizatorius neatsako už paliktus ar/ir pamestus stovyklos metu stovyklos dalyvio daiktus (jų 

neparveža iš stovyklos) ir neatlygina dėl to patirtų nuostolių. Stovyklos organizatorius rekomenduoja 

Stovyklautojui neturėti su savimi pinigų, brangių daiktų, mobiliųjų telefonų, kompiuterių ir kitos technikos. 

2.12. Užtikrinant stovyklos dalyvio saugumą ir stovyklos taisyklių laikymąsi, stovyklos organizatorius turi teisę 

patikrinti stovyklos dalyvio atsivežtus daiktus ir, esant būtinumui, juos laikinai paimti iš stovyklos dalyvio. 

Išvykstant iš stovyklos, daiktai grąžinami stovyklos dalyviui ar stovyklautojo atstovui, išskyrus nesveiką ir greitai 

gendantį maistą.  

2.13. Organizuoti maitinimą 3 kartus per parą.  

       Stovyklautojo atstovas (tėvai/globėjai) įsipareigoja:  

2.14. Laiku atsiskaityti stovyklos organizatoriui už teikiamas paslaugas.  

2.15. Į stovyklą atvežti sveiką vaiką (vaikas turi asmeniniam naudojimui termometrą ir žino savo kūno 

temperatūrą). 

http://www.sviesoskampelis/


2.16.  Neleisti sau ir kitiems atlydintiems vaiką asmenims stovyklos teritorijoje rūkyti, vartoti alkoholinius, 

energetinius, kitus svaiginančius bei nesveikus (pvz. coca-cola ir pan.) gėrimus ir nesveiką maistą (pvz. bulvių 

traškučiai ir pan.), savo kalboje vartoti keiksmažodžius. 

2.17 Užtikrinti, kad ant vaiko rūbų, avalynės ar kitų asmeninių daiktų nebūtų kaukolės simbolių, Barbės tipo lėlių 

simbolių. 

2.18. Užtikrinti, kad stovyklos dalyvis į stovyklą iš namų neatsiveštų rūkalų ir kitokių kvaišalų (alkoholio, 

narkotinių medžiagų), energetinių gėrimų, kramtomos gumos, bulvių traškučių, koka-kolos, spraito, pepsi-kolos, 

fantos ir kitų gėrimų su saldikliais ir dažikliais. 

2.19. Apdrausti stovyklos dalyvį draudimu nuo nelaimingų atsitikimų. 

2.20. Prisiimti atsakomybę bei atlyginti nuostolius stovyklos organizatoriui, jei jų atstovaujamas stovyklos dalyvis 

stovyklos metu savo tyčiniais ir aplaidžiais veiksmais padarytų žalos stovyklos organizatoriui, stovyklos metu 

naudojamam turtui ar kitam stovyklos dalyviui ar jo turtui. 

2.21. Prieš atvykstant į turistinę stovyklą susipažinti ir supažindinti vaiką (stovyklos dalyvį) su nustatytomis 

bendražmogiškomis taisyklėmis, kurios nurodytos sutarties priede Nr.1.  

2.22. Pasiimant laikinai vaiką iš stovyklos (ar anksčiau išvykstant) perspėti stovyklos vadovę Indrę Pavinkšnienę 

(tel.nr. 8 611 58183 ). Vaikui būnant su tėvais, atsakomybė už vaiko sveikatą ir saugumą tenka tėvams.  

2.23. Leisti, kad šios stovyklos metu (20…. m. …........ mėn. ... d. – 20…. m. …........ mėn. ... d.), esant būtinybei, 

vaikui būtų suteikta pirmoji medicininė pagalba, ir, nepavykus susisiekti su tėvais/globėjais, būtų tęsiamas gydymas. 

2.24. Leisti, kad  stovyklos organizatorius atstovautų vaiko tėvus / globėjus gydymo įstaigoje. 

2.25.Leisti stovyklos organizatoriui, atvykus į stovyklą bei stovyklos metu ir (ar) esant būtinumui patikrinti 

stovyklos dalyvio daiktus.  

          Stovyklautojo atstovas (tėvai/globėjai) sutinka:  

2.26. kad vaikas gyventų palapinėje ir tris kartus per dieną valgytų ant laužo gaminamą maistą; 

2.27. kad visi turimi telefonai, mp3 grotuvai ir kiti technologiniai prietaisai saugomi pas vadovus, jais galima naudotis 

1 val. per dieną, laikas nuo kurios valandos galima naudotis technologijomis numatomas atsižvelgiant į konkrečios 

dienos veiklas. (Technologijos trukdo stovykloje susilieti su gamta, įsitraukti į veiklas, bendrauti ir bendradarbiauti. 

Esant būtinumui galima susisiekti su vaiku per stovyklos vadovus.) 

2.28. kad grynieji pinigai stovyklavimo metu būtų saugomi pas vadovus. 

2.29. Šia sutartimi pareiškiu, kad neprieštarauju, jog stovyklos organizatoriaus stovyklavimo metu padarytos 

nuotraukos bei filmuota medžiaga yra stovyklos organizatoriaus nuosavybė ir gali būti naudojama stovyklos 

organizatoriaus stovyklos „Išminčių keliais“ ir asociacijos „Šviesos kampelis“ veiklos pristatymui be atskiro 

stovyklautojo (jo atstovo) sutikimo. 

2.30.Suprantu, kad stovyklavimo metu galima natūralioje gamtoje yra šiek tiek rizikos ir jei stovyklos dalyvis  

užsigautų, susižeistų ar patirtų traumas, organizatoriams stovyklautojas ir jo atstovas (tėvai / globėjai) priekaištų 

neturės. 

2.31.Sutinku su rizika, kad stovyklavimo metu gali pasitaikyti uodų, musyčių, erkių ar kitų vabzdžių įkandimų. 

 

III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS  

 

3.1.Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki sutartyje nurodytos datos.  

3.2 Stovyklos organizatorius turi teisę (įvertinęs kiekvieną atvejį individualiai) vienašališkai nutraukti sutartį dėl 

sutartyje numatytų stovyklautojo įsipareigojimų nevykdymo ir (ar) išsiųsti stovyklautoją iš stovyklos jai 

nepasibaigus, jei stovyklautojas nesilaikys stovyklos taisyklėse nurodytų reikalavimų, t.y.:  

- blogo elgesio kitų stovyklautojų atžvilgiu (terorizavimo, muštynių, keiksmažodžių, vagystės, intymių 

santykių pasinaudojant kito naivumu ar kitų veiksmų, keliančių pavojų kitų vaikų sveikatai ir gyvybei ir 

kt.);  

- rūkymo, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo bei platinimo;  

- energetinių gėrimų vartojimo; 

- stovyklos turto, inventoriaus piktybinio gadinimo.  

Šiais išvardintais atvejais mokestis už neišbūtą laiką negrąžinamas.  

3.3 Avansinis mokestis neatvykus į stovyklą  negrąžinamas. 

3.4. Stovyklautojas turi teisę nutraukti sutartį, bet mokestis už neišbūtą laikotarpį negrąžinamas (išskyrus ligos  

atvejus).  

ŠALIŲ PARAŠAI: 
Stovyklos organizatorius: Stovyklos dalyvis Tėvas/ Mama (Globėjas/globėja) 

Vardas, Pavardė: 

Indrė Pavinkšnienė 
Vardas, Pavardė:   Vardas, Pavardė: 

Parašas: Parašas: Parašas: 

 

Vardas, Pavardė: 

Jolanta Lipkevičienė 
Parašas: 
 



 

SUTARTIES - SUTIKIMO SU VAIKŲ TĖVAIS (GLOBĖJAIS), DĖL 

DALYVAVIMO STOVYKLOJE „IŠMINČIŲ KELIAIS“ 

20____ m. ____________mėn. ______d. Nr. _______ 

PRIEDAS Nr. 1 

STOVYKLOS TAISYKLĖS 

STOVYKLOS DALYVIO (STOVYKLAUTOJO) ĮSIPAREIGOJIMAI 

 
1. Sutinkame gyventi palapinėse ir valgyti ant laužo gaminamą maistą. 

2. Laikytis programoje nustatytos dienotvarkės ir stovyklos tvarkos. Laikomės susitarimų ir punktualumo. 

3. Stovyklos metu laikytis drausmės bei vadovų nurodymų. Aktyviai dalyvaujam suplanuotose veiklose. 

4. Saugoti savo sveikatą bei nekenkti kitiems. Nenaudojam  psichologinio ir fizinio smurto. 

5. Nesivežti greitai gendančio ir nesveiko maisto, kramtomos gumos, bulvių traškučių, koka-kolos, 

spraito ir kitų gėrimų su saldikliais ir dažikliais, energetinių, alkoholinių gėrimų bei kitų svaiginančių 

medžiagų.  

6. Atsivežtus užkandžius ir gėrimus atnešam į bendrą „katilą“ dalinimuisi su visais. 
7. Stovykloje neturėti  rūbų, avalynės ar kitų asmeninių daiktų su kaukolės, Barbės tipo lėlių simboliais. 

8. Stovyklos metu nerūkyti.  

9. Stovyklos metu nevartoti, bulvių traškučių, koka-kolos, spraito, kitų gėrimų su saldikliais ir dažikliais, 

energetinių, alkoholinių gėrimų bei kitų svaiginančių medžiagų. 

10. Neišeiti iš stovyklos teritorijos be vadovų leidimo.  

11. Nesimaudyti upėje be stovyklos vadovų leidimo bei priežiūros.  

12. Intymūs santykiai draudžiami. 

13. Atsisakome keiksmažodžių, kalbam kultūringai.  

14. Stengiamės būti visiems dalyviams atviri ir draugiški.  

15. Nešiukšlinam aplinkos, šiukšles rūšiuojam. 

16. Kilus problemoms, iškart kreiptis į stovyklos vadovus. Atvirai kalbamės apie iškilusius konfliktus ir 

visada bendrai ieškome sprendimu būdų. 

17. Visi turimi telefonai, mp3 grotuvai ir kiti technologiniai prietaisai saugomi pas vadovus,  jais galima 

naudotis 1 val. Laikas nuo kurios valandos galima naudotis technologijomis numatomas atsižvelgiant į 

konkrečios dienos veiklas.  

18. Vadovai gali patikrinti kuprines, krepšius, palapines ir paimti saugoti neleistinus daiktus ir produktus. 

19. Atsargiai ir pagarbiai elgiamės su ugnimi. 

20. Naktį ilsėtis privalo visi. Miego laikas –tylos laikas. 

21. Privalu laikytis higienos taisyklių: prieš valgį plauti rankas, miegoti eiti nusiprausus. 

22. Stovyklautojai už savo daiktus atsako patys. 

23. Palapinėse prašome laikytis tvarkos. Savo asmeninius daiktus laikyti tvarkingai (krepšiuose, 

kuprinėse, o šlapius rūbus pasidžiauti). 

24. Valgoma tik tam skirtose vietose. Palapinėse nelaikome jokio maisto, kad neužpultų skruzdės, pelės. 
PASTABA: Vadovai turi teisę ( išnagrinėję kiekvieną atvejį atskirai) išsiųsti dalyvį iš stovyklos jai nepasibaigus, 

jei dalyvis nesilaikys šiose taisyklėse nurodytų 8-12 punktų reikalavimų. Tokiu atveju mokestis už stovyklą 

negrąžinamas.  

ŠALIŲ PARAŠAI 

 
Stovyklos organizatorius: Stovyklos dalyvis Tėvas/ Mama (Globėjas/globėja) 
Vardas, Pavardė: 

Indrė Pavinkšnienė 
Vardas, Pavardė: 

 
Vardas, Pavardė: 

 
Parašas: 

 
Parašas: Parašas: 

Vardas, Pavardė: 

Jolanta Lipkevičienė 
Parašas: 

 

 

  



SUTARTIES - SUTIKIMO SU VAIKŲ TĖVAIS (GLOBĖJAIS), DĖL 

DALYVAVIMO STOVYKLOJE „IŠMINČIŲ KELIAIS“ 

20____ m. ____________mėn. ______d. Nr. _______ 

PRIEDAS Nr. 2 
 

Indrė Pavinkšnienė veikianti pagal verslo liudijimą ir bendradarbiaudama su socialinės veiklos asociacija 

„Šviesos kampelis“, atstovaujama direktorės Jolantos Lipkevičienės, organizuojanti stovyklą -„Išminčių 

keliais“ (toliau stovyklos organizatoriai) ir tėvas (globėjas) .......................................................... 

                                                                                                                                 (vardas, pavardė) 

atstovaujantis vaiko .............................................................................................................................................. 

                                                                             (vardas, pavardė, gimimo data) 

 

............................................................................................................................. interesams, sudarė šį sutarties priedą. 

                                            (adresas, telefonas) 

 

I. ASMENS DUOMENŲ IR INFORMACIJOS NAUDOJIMAS 

 

1. Tėvai (globėjai) sutinka/nesutinka (apibraukti tinkamą žodį): 

 

1.1. pateikti stovyklos organizatoriams: 

 

             a) asmeninius telefonų numerius;                                  SUTINKU                           NESUTINKU 

             b) namų adresą;                                                             SUTINKU                           NESUTINKU 

             c) elektroninius adresus;                                                SUTINKU                           NESUTINKU 

 

bei leisti jais naudotis tarpusavio komunikacijos, bendradarbiavimo tikslais; 

 

      1.2. gauti informaciją: 

 

                   a) elektroniniu paštu;                                                   SUTINKU                            NESUTINKU 

                   b) telefonu;                                                                  SUTINKU                            NESUTINKU 

 

      1.3. pateikti duomenis, būtinus identifikavimui, vaiko registracijai į stovyklą: 

 

             a) savo gimimo datą;                                           SUTINKU                NESUTINKU 

             b) vaiko sveikatos pažymą;                                 SUTINKU                 NESUTINKU 

             c) vaiko gimimo datą;                                         SUTINKU                 NESUTINKU 

                                         

1.4. leisti stovyklos metu:   

      a) fotografuoti jame esančius vaikus, veiklas, aplinką, o nuotraukas (bendro pobūdžio, ne portretines) talpinti 

bendroje stovyklos organizatoriaus paskyroje socialiniame tinkle facebook (Socialinės veiklos asociacija 

„Šviesos kampelis“); 

 

                                                    SUTINKU                                               NESUTINKU 

 

      b) visas nuotraukas, video talpinti uždaroje, tik stovyklautojams, jų tėveliams ir darbuotojams matomoje, 

grupėje socialiniame tinkle facebook (Stovykla „Išminčių keliais“ 2019). 

 

                                           SUTINKU                                               NESUTINKU 

 

II. KITOS NUOSTATOS 

        II.1         Sutarties priedas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po       

                vieną kiekvienai šaliai. 

        II.2.        Sutarties šalių parašai: 

 

    Tėvas (globėjas)                          ________________                ___________________________ 

                                                        (Parašas)                                                (Vardas, pavardė) 

 


