
                      Registracijos sąlygos vasaros stovyklai „Žaliojoje girioje“ 
                   2021-01-19, Panevėžys 

 
 

Stovyklos ciklų datos ir trukmė: 
  

1.1 ciklas (5 dienų): 2021.06.14 – 2021.06.18 (6-9 metų miesto ir rajono vaikams); 
1.2 ciklas (5 dienų): 2021.06.21 – 2021.06.25 (8-10 metų miesto ir rajono vaikams); 
1.3 ciklas (5 dienų): 2021.06.28 – 2021.07.02 (9-11 metų miesto ir rajono vaikams);  
2 ciklas (10 dienų): 2021.07.05 - 2021.07.16 (I-VI kl. miesto ir rajono mokiniams); 
3 ciklas (10 dienų): 2021.07.19 - 2021.07.30 (I-VI kl. miesto ir rajono mokiniams); 
4 ciklas (10 dienų): 2021.08.02 - 2021.08.13 (I-VI kl. miesto ir rajono mokiniams); 
5 ciklas (10 dienų): 2021.08.16 - 2021.08.27 (I-VI kl. miesto ir rajono mokiniams). 
 
Stovyklos kainos: 
 

10 dienų ciklo kaina: 199 €. 
5 dienų ciklo kaina: 110 €. 
Taikomas papildomas 10 € ADMNISTRACINIS MOKESTIS už 5 arba 10 dienų stovyklos ciklą, kuris nėra 
grąžinamas. 
 
Nuolaidos: 
 

Jei stovyklai bus skirtos biudžeto lėšos, ciklo kainai pritaikysime atitinkamą nuolaidą, pinigų skirtumas 
bus grąžintas į banko sąskaitą, iš kurios gautas mokėjimas. Tokių vietų skaičius gali būti ribotas.  
 

Nuolaidos taikymo eiliškumas: 
 

1. pagal pinigų pervedimo pirmumą pradedant 2021 m. sausio 20 d.; 
2. socialiai remtiniems vaikams (pateikus pažymą); 
3. daugiavaikėms šeimoms (pateikus pažymą apie šeimos sudėtį). 

 
Jei dėl pateisinamų priežasčių (ligos, traumos, emigracijos) vaikas negali dalyvauti – mokestis už 
stovyklą grąžinamas su sąlyga, kad apie tai tėvai ar globėjai raštu informuoja stovyklos organizatorių 
ne vėliau kaip 7 kalendorinės dienos iki ciklo, kuriame jis registruotas dalyviu, pradžios. Kitu atveju 
stovyklos organizatorius pasiūlo perkelti dalyvį į kitą ciklą. Jei vaikas nedalyvaus pasiūlytame cikle, 
sumokėtas mokestis už stovyklą negrąžinamas. 
 
Apmokėjimas: 
 

DĖMESIO! Pinigai pervedami į sąskaitą tik tėvams užpildžius vaiko registracijos į stovyklą formą, 
esančią https://www.mug.lt/edukacijos-2/ – tuomet vaikas bus įtrauktas į stovyklos dalyvių sąrašą. 
Mokestį už stovyklą galima pervesti nuo 2021m. sausio 20 dienos dviem būdais: 
 

1) Visa suma iš karto (per 30 dienų nuo registracijos dienos, bet ne vėliau iki 2021.05.31) 
2) Lygiomis dalimis (paskutinė įmoka – ne vėliau kaip 15 dienų iki stovyklos ciklo, kuriam 

registruotas vaikas, pradžios).  
 

Nepervedus viso mokesčio už stovyklą nurodytais terminais, dalyvis išbraukiamas iš registracijos 
sąrašo. Sumokėjus registracijos mokestį pasirašoma sutartis tarp stovyklos organizatoriaus ir 
stovyklos dalyvio tėvų (globėjų). 

Rekvizitai:  

MB Mažųjų ugdymas, į.k. 303214496, atsiskaitomoji sąskaita: LT677300010166322616, SWEDBANK. 
Mokėjimo paskirtyje nurodykite dalyvio vardą, pavardę bei „apmokėjimas už edukacijų ciklą „Žaliojoje 
girioje““. 
 

MB „Mažųjų ugdymas“   J. Žemgulio g. 46, Panevėžys. Tel.: 8 (640) 45248, info@mug.lt, www.mug.lt 


