
 
Dienos stovyklos sutartis 

2021 m. vasara 

UAB “EDUKACIJA”, juridinio asmens kodas 304825939 , adresas  Juozapavičiaus pr.19a-58,  Kaunas, 
Lietuva (toliau vadinama Stovykla), atstovaujama direktoriaus Renato Aleknos, veikiančio pagal įstaigos 
įstatus ir  registruoto dalyvio tėvas arba globėjas, atstovaujantis vaiko interesus, (toliau – Klientas), 

1. SUTARTIES DALYKAS 
1. Tėvai/globėjai išleidžia savo vaiką (toliau – Stovyklautojas) į dienos stovyklą, o Stovykla, šioje 

Sutartyje nustatytomis sąlygomis, priima Stovyklautoją. 
2. DIENOS  STOVYKLOS TIKSLAI 

1. Supažindinti su inžinerijos ir architektūros principais. 
2. Plėtoti socialinius/emocinius įgūdžius, tokius kaip kantrybė, komandinis darbas ir 

bendravimas. 
3. Gerinti smulkius motorikos įgūdžius. 
4. Naudoti mokymo būdus, kad vaikai galėtų įsitraukti į vizualinius, kinetinius, tarpasmeninius 

ir garsinius mokymosi stilius. 
3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

1. Stovykla įsipareigoja: 
1. Priimti vaiką į Stovyklą, joje vesti programą pagal Bricks 4 Kidz® ugdymo programą. 
2. Parengti ir vykdyti Stovyklos programą. 
3. Užtikrinti saugią stovyklavimo aplinką, vaikų priežiūrą, žalingų įpročių prevenciją bei higienos 

taisyklių laikymąsi. 
4. Pateikti vaikams tinkamą maistą, atitinkantį LR higienos normas: vieną kartą dienoje karštus 

pietus ir du kartus užkandžius su gėrimais. 
5. Informuoti Stovyklautojo Klientą (tėvus/globėjus) Stovyklautojui susirgus ar įvykus 

nelaimingam atsitikimui. 
2. Stovykla turi teisę: 

1. Siekiant užtikrinti stovyklavimo saugumą bei žalingų įpročių ir/ar nelaimingų atsitikimų 
prevenciją, Stovykla turi teisę patikrinti Stovyklautojų daiktus, esant būtinumui. 

2. Šia Sutartimi Klientas pareiškia, kad neprieštarauja, kad užsiėmimų metu padarytos nuotraukos 
bei filmuota medžiaga yra UAB “Edukacija” nuosavybė ir gali būti naudojama reklamos 
tikslams be atskiro Kliento sutikimo. 

3. Klientas neprieštarauja, kad jo vaikas būtų vedamas ar vežamas į kitą užsiėmimų vietą, ugdymo 
ir mokymo ar edukacijos tikslais, prieš tai informavus Klientą. 

4. Klientas neprieštarauja, kad esant būtinybei jo vaikui būtų suteikta pirmoji būtinoji pagalba. 
3. Klientas (tėvai/globėjai) įsipareigoja: 

1. Sumokėti nustatytą stovyklavimo mokestį, laiku atvežti ir pasiimti iš  Stovyklos savo vaiką, 
kuris savarankiškai negali atvykti. 

2. Užtikrinti, kad Stovyklautojas laikysis Stovyklos vidaus taisyklių, bendros tvarkos ir drausmės. 
3. Supažindinti Stovyklautoją su šia Sutartimi prisiimtais įsipareigojimais. 
4. Atvykstant į Stovyklą ir iki stovyklavimo pradžios, informuoti Stovyklos administraciją apie 

rizikos faktorius Stovyklautojo sveikatai ir specialius poreikius. 
5. Stovyklavimo metu neišsivežti Stovyklautojo už stovyklos ribų be Stovyklos vadovų 

informavimo. Pasiimant laikinai Stovyklautoją (vaiką) iš Stovyklos (ar anksčiau išvykstant), 
perspėti Stovyklos atstovą. 



6. Registracijos metu nurodyti teisingą telefono numerį ir kitus kontaktinius duomenis, pagal 
kuriuos Stovyklos vadovybė, stovyklavimo metu reikalui esant, galėtų susisiekti. 

7. Stovyklautojui pageidaujant, papildomai įdėti maisto/gėrimų bei prisiimti atsakomybę už jo 
kokybę ir vartojimo pasekmes. 

8. Pateikti savo vaiko sveikatos pažymėjimo kopiją, išduotą ne anksčiau kaip prieš metus.  
4. Stovyklautojas įsipareigoja: 

1. Gerbti Stovyklos vadovus ir kitus stovyklautojus, laikytis Stovyklos vidaus tvarkos taisyklių, 
stovyklavimo drausmės, dalyvauti Stovyklos programoje. 

2. Saugoti savo bei kitų stovyklautojų sveikatą bei laikytis saugaus eismo taisyklių išvykose. 
3. Be Stovyklos vadovo neišeiti už Stovyklos teritorijos ribų. 
4. Saugoti ir tausoti Stovyklos inventorių (Bricks 4 Kidz®  detales, kompiuterius ir kitą įrangą) bei 

kitą turtą. Klientas pilnai atlygina už jų vaiko Stovyklos metu padarytą tyčinę žalą įrangai, 
technikai ar daiktams. 

5. Nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų ar kitų psichotropinių medžiagų Stovyklos metu. 
4. STOVYKLAVIMO PAMAINOS LAIKAS IR TRUKMĖ 

1. Stovykloje diena prasideda 8.00 val./8.30 val. ryte ir baigiasi 17.30 val.  
2. Įsigyta dienos Stovykla vyks pasirinktos pamainos metu. 2021 m. vasaros pamainos: 

 
Birželio 7-11 d.  
Birželio 14-18 d.  
Birželio 21-23 d. (3 dienos) 
Liepos 7-9 d. (3 dienos) 
Liepos 12-16 d.  
Liepos 19-23 d.  
Liepos 26-30 d.  
Rugpjūčio 2-6 d.  
Rugpjūčio 9-13 d. 
Rugpjūčio 16-20 d. 
Rugpjūčio 23-27 d. 

5. MOKESTIS UŽ STOVYKLAVIMĄ 
1. Už  Stovyklą Klientas gali sumokėti bankiniu pavedimu: 

UAB “Edukacija” 
LT094010051004233508 
Paskirtis: vaiko vardas, pavardė, pamaina, miestas 

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
1. Klientas įsipareigoja pilnai atlyginti Stovyklautojo piktybiškai (tyčia ar dėl didelio neatsargumo) 

padarytą žalą Stovyklai. 
2. Klientas, sudarydamas Sutartį, privalo pateikti pilną ir išsamią informaciją apie vaiko sveikatos 

sutrikimus (jeigu jų yra), į kuriuos turėtų atsižvelgti Stovyklos darbuotojai, vykdydami Sutartį. 
Nenurodžius šių ypatumų, nelaimingų atsitikimų atvejais, atsakomybė tenka tėvams. 

3. Klientas privalo užtikrinti, kad Stovyklautojas neatsiveš į Stovyklą jokių vaistų, kurie nėra jam skirti 
gydytojo. Kitu atveju apie tai turi būti informuotas Stovyklos vadovas. 

4. Stovyklos organizatorius nėra atsakingas už vaikų sveikatos sutrikimus, nelaimingų atsitikimų metu 
kilusią bet kokią žalą, išskyrus, jeigu tokia žala kilo dėl Stovyklos organizatoriaus kaltės. Stovyklos 
organizatorius rekomenduoja apdrausti Stovyklautojo sveikatą nuo nelaimingų atsitikimų rizikos. 

5. Stovykla nėra atsakinga už pamestus ir dingusius Stovyklautojų daiktus, tačiau, jeigu bus galimybių, 
padės daikto ieškoti. Vaikai patys privalo pasirūpinti savo brangių daiktų (telefonų ir kt.) saugumu. 

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 
1. Ši Sutartis pasirašyta registruojantis internetu yra teisinis dokumentas ir įsigalioja nuo jos 

pasirašymo momento ir galioja iki stovyklavimo pabaigos. 
2. Jei Kliento (tėvo/globėjo) vaikas pašalinamas iš Stovyklos už Lietuvos Respublikos įstatymų, 

Stovyklos vidaus drausmės ir tvarkos taisyklių nesilaikymą, sumokėti pinigai nėra grąžinami. 
Pažeidimai, dėl kurių Stovyklautojas gali būti pašalinamas: 



1. Dėl blogo elgesio kitų Stovyklautojų atžvilgiu (terorizavimo, muštynių ir kitų veiksmų, 
keliančių pavojų kitų vaikų sveikatai ir gyvybei, vagystės ir kt.); 

2. Dėl rūkymo, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo bei platinimo; 
3. Stovyklos turto, inventoriaus piktybinio gadinimo; 
4. Šis sąrašas nėra baigtinis. 

3. Visi ginčai dėl šios Sutarties pirmiausia sprendžiami derybomis bei geranorišku susitarimu, 
vadovaujantis teisingumo ir sąžiningumo principu bei Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 
tvarka. 

4. Sutarties pakeitimai ir papildymai gali būti daromi tik raštišku Šalių susitarimu. 
5. Sudarydamos šią Sutartį, Šalys ar jų įgalioti atstovai šią Sutartį perskaitė,suprato jos turinį bei 

pasekmes. 
6. Apie negalėjimą dalyvauti ir kitus pasikeitimus būtina informuoti lietuva@bricks4kidz.com arba 

+37065285424. 
8. KITA INFORMACIJA 

1. Klientas privalo pranešti apie šioje Sutartyje nurodytų kontaktinių duomenų pasikeitimą tą pačią 
darbo dieną. 

2. Kliento pateikti duomenys yra laikomi konfidencialiais ir neatskleidžiami tretiesiems asmenims. 


