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STOVYKLOS PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS
Ši sutartis sudaryta 2021 m. ____________ ___d. tarp
_____________________________________ ( paslaugos pirkėjo vardas, pavardė)
(toliau vadinama “Stovyklautojo atstovu”)
_____________________________________ (adresas)
_____________________________________ (tel. numeris ir el. pašto adresas)
_____________________________________ (stovyklos dalyvio vardas, pavardė)
(toliau vadinama “Stovyklautoju”)
Ir UAB „Smagus“ (toliau vadinama „Organizatoriumi“)
Vadovas Vytenis Benetis
Adresas M. Valančiaus g. 3-2, Vilnius
Įm. kodas305131024
PVM mokėtojo kodas LT 100012692210
Sąskaitos Nr. LT624010051005211284 (Luminor bankas)
Stovyklos vieta: ADVENTICA pramogų parkas, Ozo g. 18, Vilnius (PPC “Ozas”, -1B aukštas).

Vaikų vasaros stovyklos „ADVENTICA“ 2021 bendros nuostatos ir taisyklės
I.STOVYKLAUTOJO TEISĖS, PAREIGOS, NUOBAUDOS
1. Stovyklos metu laikytis drausmės bei vadovų nurodymų;
2. Laikytis programoje nustatytos dienotvarkės;
3. Neišeitiiš stovyklos teritorijos be vadovų leidimo;
4. Saugoti savo sveikatą bei nekenkti kitiems;
5. Nenaudoti smurto prieš Stovyklautojus bei vadovus;
6. Atlyginti stovyklos metu Organizatoriui ir / ar kitiems Stovyklautojams padarytą žalą;
7. Palaikyti savo žaidimo erdvėje tvarką, laikytis higienos normų;
8. Laikytis ADVENTICA pramogų parko vidaus taisyklių. Stovyklautojai su šiomis taisyklėmis supažindinami
pirmo susirinkimo metu;
9. Stovyklautojas neturi teisės į stovyklą atsivežti rūkalų, svaigalų, narkotinių ir toksinių, greitai užsidegančių
ar sprogstančių medžiagų, peilių, ginklų, degtukų ir t.t. (tai, kas gali pakenkti Stovyklautojų saugumui);
brangių daiktų: papuošalų, kompiuterių ar kitų elektroninių priemonių.
10. Jeigu stovyklos metu, Stovyklautojas nesilaiko esminių stovyklos nuostatų ir taisyklių sąlygų, gavo 3
raštiškus stovyklos vadovo įspėjimus dėl savo netinkamo elgesio, kitų Stovyklautojų teisių pažeidimo (apie
kiekvieną įspėjimą informuojami Stovyklautojo atstovai) arba Organizatoriai pagrįstai mano, kad
Stovyklautojas gali kelti kitų Stovyklautojų ar savo paties saugumui, gali sutrikdyti savo ar kitų sveikatą
arba sąmoningai gadina materialųjį stovyklos, jos komandos ardalyvių turtą, Stovyklautojas gali būti
išsiųstas namo anksčiau laiko, informavus apie tokį sprendimą Stovyklautojo atstovus. Tokiu atveju, pinigai
už stovyklą nėra grąžinami.
I.SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1.
Organizatorius įsipareigoja:
1.1. Pateikti Stovyklautojo atstovams tikslią informaciją apie stovyklą ne vėliau nei likus vienai savaitei iki
stovyklos pradžios.
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1.1. Pateikti vienos dienos bėgyje Stovyklautojo atstovams informaciją apie aktualius stovyklos pasikeitimus,
jeigu tokie būtų.
1.2. Pateikti Stovyklautojo atstovams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su už Stovyklautoją stovyklos
metu atsakingais asmenimis.
1.3. Stovyklautojo pateiktus asmens duomenis naudoti tik stovyklos dokumentų įforminimui, o Stovyklautojo
atstovo asmenis duomenis naudoti tik su stovykla susijusiems dokumentų įforminimui ir komunikacijai.
1.4. Stovyklautojui suteikti maitinimą, tinkamą vaikams ir jaunimui, 2 kartus per dieną.
1.5. Priskirti Stovyklautojui būrio vadovą, kuris prižiūrėtų jį stovyklos metu.
2.Stovyklautojo atstovas įsipareigoja:
2.1. Sumokėti pilną sumą už stovyklą iki stovyklos pradžios;
2.2.Ne vėliau nei atvykus į stovyklos pirmą dieną pateikti visą reikiamą informaciją ir dokumentus (sveikatos
pažymėjimą, Stovyklautojo asmens dokumento kopiją), reikalingus Organizatoriui vykdyti šią sutartį;
2.3. Stovyklos dienomis užtikrinti, kad Stovyklautojas atvyktų laiku į stovyklos vietą, laikytųsi Organizatoriaus
nurodymų dėl stovyklos ar atskirų jos dalių vykdymo; laikytųsi viešosios tvarkos bei į šios sutarties punkte
nurodytų taisyklių bei nuostatų.
2.4. Atsakyti už stovyklos metu Stovyklautojo ar Stovyklautojo atstovo padarytą žalą. Jeigu Stovyklautojas
arba Stovyklautojo atstovas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, žalą reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai
stovyklautojas kaltės neprisiima, Organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka. Stovyklautojas ar Stovyklautojo atstovas neprivalo atlyginti žalos, atsiradusios dėl
nenugalimos jėgos.
2.5. Užtikrinti, kad Stovyklautojas būtų pasiimtas iš stovyklos laiku pasibaigus stovyklos dienai, arba pagal šių
taisyklių 10 punktą Stovyklautojas yra išsiunčiamas iš stovyklos.
I.TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES ARBA PERLEISTI SUTARTĮ TREČIAJAM ASMENIUI
1.
Stovyklautojo atstovas turi teisę atsisakyti sutarties ir atgauti sumokėtą mokestį už stovyklą apie tai
pranešus el. paštu stovyklos@adventica.lt, ne vėliau kaip 2 sav. iki stovyklos pradžios.
2.
Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento, atsiuntus prašymą gražinti pinigus el. paštu
stovyklos@adventica.lt, Stovyklautojo atstovui, tokiuatveju, pinigai grąžinamiper 7 d. d.į prašyme pateiktą
sąskaitą.
3.
Nutraukus sutartį likus mažiau nei 2 savaitėms iki stovyklos pradžios, Stovyklautojo atstovui suteikiama
teisė pakeisti stovyklos datą į tinkamą arba keisti sumokėtą sumą į ADVENTICA parko dovanų kuponą
lygiaverčiai sumai.
4.
Nusprendus nutraukti sutartį likus mažiau nei 7 dienoms iki stovyklos pradžios, ar neatvykus į ją pinigai
nėra grąžinami.
5.
Stovyklautojo vieta gali būti perleista trečiajam asmeniui. Tokiu atveju Organizatorius neatsako už
Stovyklautojo ir trečiųjų asmenų finansinius sandorius susijusius su stovykla, o duomenų pakeitimą į trečios
šalies duomenis padaro neatlygintinai. Stovyklautojo atstovas įsipareigoja apie stovyklos sutarties perleidimą
informuoti Organizatorių el. paštu stovyklos@adventica.lt ne vėliau, kaip viena darbo diena iki stovyklos
pradžios. Tais atvejais, kai sutarties perleidimas reikalauja papildomų išlaidų, išlaidas padengia Stovyklautojas
ir sutarties perėmėjas tarpusavio susitarimu.
6.
Stovyklautojo sutarties perėmėjas privalo ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki stovyklos pradžios
stovyklos organizatoriui pateikti visus šios sutarties 2.2 punkte nurodytus dokumentus bei įvykdyti kitus, 2
punkte nurodytus stovyklautojo įsipareigojimus.
7.
Sutarties perleidimas įforminamas sutartimi dėl su trečiuoju (stovyklą perimančiu) asmeniu. Teisę į
stovyklą perleidžiantis Stovyklautojas perduoda registraciją trečiam asmeniui pilnai.
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I.ATSAKOMYBĖ UŽ NETINKAMĄ SUTARTIES VYKDYMĄ
1.
Organizatorius ar asmuo, kurio pagalba Organizatorius naudojasi, neatsako už netinkamą sutarties
vykdymą, jeigu:
1.1. dėl netinkamo sutarties įvykdymo kaltas stovyklautojas;
1.2. už netinkamą sutarties vykdymą, kurio Organizatorius nenumatė ir negalėjo numatyti, atsako trečiasis
asmuo, nesusijęs su šia sutartimi;
1.3. sutartis netinkamai vykdoma dėl nenugalimos jėgos arba dėl įvykio, kurio Organizatorius ar asmuo, kurio
pagalba Organizatorius naudojosi, atsižvelgiant į visą įmanomą jų apdairumą, nenumatė ir negalėjo numatyti.
II.KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
1.
Stovyklautojo teises gina Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Vartotojų teisių apsaugos įstatymas,
Reklamos įstatymas, Turizmo įstatymas bei kiti įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai bei ši sutartis.
2.
Pretenzijas Organizatoriui dėl netinkamo šios sutarties vykdymo Stovyklautojas (arba jo atstovas), gali
pareikšti raštu, ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos kada sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo
teisinių interesų pažeidimą.
3.
Organizatorius privalo atsakyti į pateiktą pretenziją ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo
pateiktos pretenzijos gavimo dienos.
4.
Visi ginčai kilę tarp sutarties šalių, sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti - Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.
5.
Po šios sutarties pasirašymo, sutarties sąlygų esminiai pakeitimai galimi tik abiejų šalių rašytiniu
susitarimu.
6.
Sutartis sudaryta dviem, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais -po vieną Organizatoriui ir
Stovyklautojo atstovui. Jeigu sutartis pasirašoma elektroniniu parašu, tuomet Šalys saugo sutarties kopijas pas
save elektroniniu formatu.
III.NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)
1.
Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl
nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos aplinkybes supranta taip, kaip nustato LR civilinis
kodeksas.
2.
Sutarties Šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo kuo greičiau
informuoti dėl tokių aplinkybių atsiradimo raštu kitą Sutarties Šalį.
3.
Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį. Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti
sutartį arba pratęsti jos vykdymą ilgesniam laikui.
Priedas Nr.1 „Filmavimas ir fotografavimas“
Sutinku, jog Organizatoriaus stovyklos metu padarytos nuotraukos bei filmuota medžiaga yra Organizatoriaus
nuosavybė ir gali būti naudojama Organizatoriaus rinkodaros tikslams be atskiro Stovyklautojo ar jo atstovo
sutikimo.

________________________________
Stovyklautojo atstovo vardas pavardė parašas

Kornelija Dunauskaitė
UAB Smagus vardu, ADVENTICA parko vadovė

www.adventica.lt/stovyklos

