
Tėvų (globėjų) sutikimas 
2020 m. ________________ mėn. ____ d. 

 
Aš, 
__________________________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinis telefono Nr.) 

sutinku, kad mano vaikas (globotinis)  
 
______________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, gimimo metai, kontaktinio telefono Nr.) 

vyktų į „MB Mažųjų ugdymas“ (toliau – organizatorius) organizuojamą edukacijų ciklą 
„Žaliojoje girioje“, kuris vyks Klimbalės viensėdžio teritorijoje ir aplinkinėse vietovėse  
(Klimbalės vs., Panevėžio r.) 2020 m. ____________mėn._________dienomis.  
 

Įsipareigoju: 
1. pateikti teisingus ir pilnus anketinius duomenis apie vaiką (globotinį) bei save; 
2. aprūpinti vaiką (globotinį) tinkamais drabužiais ir būtiniausiais daiktais (pagal 
pridedamą sąrašą); 
3. į edukacijas išleisti tik sveiką ir nesergantį užkrečiamomis ligomis vaiką (globotinį); 
4. kad mano vaikas (globotinis) su savimi turės asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą su nuotrauka; 
5. vaikui (globotiniui) pažeidus vidaus tvarką, pasiimti jį iš edukacijos per 3 val. nuo 
pranešimo apie pažeidimą gavimą, organizatoriaus prašymu atvykti į Klimbalės viensėdį; 
6. atlyginti organizatoriui, kitiems fiziniams/juridiniams asmenims tyčiniais vaiko 
(globotinio) veiksmais padarytą žalą; 
7. neprieštarauti, kad organizatoriaus veikla, kurioje dalyvauja mano vaikas 
(globotinis) informacijos sklaidos tikslais būtų filmuojama, fotografuojama ar daromi 
garso ir vaizdo įrašai, medžiaga būtų viešinama tik organizatoriaus tinklapyje 
www.mug.lt ir organizatoriaus Facebook paskyroje; kitur medžiaga su veidais nebus 
viešinama. 
8. aprūpinti vaiką (globotinį) priemonėmis nuo vabzdžių, uodų, erkių; 
iki 2020 m. ___________________ (priklausomai nuo pasirinktos edukacijų datos) 
sumokėti edukacijos mokestį ________ eur. pinigus pervedant į AB Swedbank a/s LT 
157 3000 1013 7918 460, gavėjas MB „Mažųjų ugdymas“, pavedimo paskirtyje 
nurodant „Už edukacijų ciklą“ ir pateikti pavedimo kopiją.  
9. pristatyti savo vaiką (globotinį) kasdien edukacijos ciklo metu nuo 2020  m. 
_________ d. (priklausomai nuo pasirinktos stovyklos datos) iki 2020  m. _________ d. 
9.00 val. adresu Klimbalės vs., Panevėžio r. ir pasiimti nuo 2020  m. _________ d. 
(priklausomai nuo pasirinktos stovyklos datos) iki 2020  m. _________ d. 16.00 val. 



10. Vieta edukacijos cikle nerezervuojama, kol organizatoriui nėra pervestas 
mokestis už edukaciją, nurodytas šio sutikimo 8 punkte. 
 

Sutinku, kad:  
11. prireikus mano vaikui (globotiniui) būtų suteikta pirmoji medicinos pagalba, 
prireikus edukacijos vadovas atstovautų mano vaikui medicinos įstaigoje; 
12. edukacijos vadovui prašant, vaikas (globotinis) parodytų jo turimus asmeninius 
daiktus; 
13. mano vaikas (globotinis) pasirašytų saugaus elgesio instruktažo žurnale; 
14. mano vaiko (globotinio) mobilusis telefonas užsiėmimų metu būtų išjungtas; 
15. mano vaikas (globotinis), prižiūrint suaugusiems ir esant tinkamoms oro 
sąlygoms, maudytųsi viensėdžio teritorijoje esančiame tvenkinyje; 
16. mano vaiką (globotinį), prireikus iš edukacijos pasiimtų nurodyti asmenys: 
_______________________________________________________________________  

(nurodyti asmens vardą, pavardę, kontaktinį tel. numerį ) 
Suprantu, kad: 
1. edukacijos teritorijoje gali būti erkių, nešiojančių encefalitą ir Laimo ligą, gyvačių; 
2. edukacijų metu egzistuoja normali rizika, jog dalyvis gali užsigauti, susižeisti ar 
patirti traumas. 
Pažymiu, kad mano vaikas (globotinis) su savimi į edukaciją atsiveža šiuos 
medikamentus (vaistus) ir sutinku, kad gali juos savarankiškai vartoti:  
______________________________________________________________________ 

(įrašyti atsivežtų naudojamų vaistų pavadinimus) 
Užtikrinu, kad vaikas (globotinis) yra informuotas, jog edukacijos metu su savimi 
negalima turėti psichotropinių medžiagų (rūkalų, alkoholio, narkotikų ar panašų 
poveikį turinčių vaistų), ginklų, sprogstamų užtaisų ir kitų pavojingų aplinkiniams 
daiktų, atsivežti greitai gendančių maisto produktų. 

Mano vaikas (globotinis) turi šiuos specialiuosius poreikius (jeigu turi spec. 
maitinimosi poreikių, reikalingas tam tikras medicininis gydymas/priežiūra ir pan.): 
______________________________________________________________________ 

 
Organizatorius įsipareigoja: 
1. užtikrinti saugią edukacijų aplinką, žalingų įpročių prevenciją; higienos taisyklių 
laikymąsi; 
2. ugdyti dalyvių pilietiškumą, dorovę, sveiką gyvenseną, socialinius įgūdžius; 
3. nedelsdamas informuoti tėvus (globėjus) apie vaiko sveikatos pakitimus, apie 
edukacijos vidaus tvarkos pažeidimus;  
4. sudaryti higienos reikalavimus atitinkančias sąlygas edukacijai; 



5. dalyviui pažeidus stovyklos saugumo ar drausmės taisykles turi teisę 
stovyklautoją šalinti iš edukacijos prieš tai informuojant tėvus (globėjus);  
6. dalyvį išsiuntus namo nepasibaigus numatytam laikotarpiui – mokestis už 
edukacijas negrąžinamas 
7. tėvams (globėjams) sumokėjus mokestį, bet dėl objektyvių priežasčių ar ligos 
dalyviui negalint dalyvauti edukacijose, suteikti galimybę perleisti mokestį ir 
rezervuotą vietą edukacijoje tretiesiems asmenims (leidžiama dalyvauti edukacijoje 
kitam vaikui). Jei dalyvis dalyvavo edukacijoje bent vieną dieną, mokestis tretiesiems 
asmenims neperleidžiamas ir negrąžinamas. 
 
Kontaktiniai asmenys:  Rasa Jurevičiūtė-Buikienė tel.: 8 - 640 45248 

Vilmantas Buika    tel.: 8 - 640 46248 
     
 

Tėvai (globėjai)   ____________________________________________________  
                                                  (vardas, pavardė) 
(parašas)  ______________________________                                    
 
       ______________________________________________________    
                                                    (vardas, pavardė) 
(parašas)  ______________________________                                   
   
ASMENINIŲ DAIKTŲ, KURIUOS REIKIA TURĖTI EDUKACIJOS DALYVIAMS, SĄRAŠAS 
 

Eil. Nr. Pavadinimas Kiekis 

1. Patogūs žygio batai 1 pora 

2. Kepurė arba skarelė (nuo saulės) 1 vnt. 

3. Sportinė apranga (ilga ir trumpa) 1 komplektas 

4. Sportiniai bateliai ir kojinės 1 pora 

5. Striukė 1 vnt. 

6. Rankšluosčiai (mažas) 1 vnt. 

7. Patogi nedidelė kuprinė  ir gertuvė 1 vnt. 

8. Priemonė nuo uodų ir erkių 1 vnt. 

9. Asmeninė vaistinėlė (pleistrai) 1 komplektas 

10 Maisto davinys visai dienai 1 komplektas 
 


