
 
 
 

 
 
Edukacijų ciklo "Žaliojoje girioje" ir 
MB"Mažųjų ugdymas" edukacijų dalyvių  
edukacijų ir turizmo renginių organizavimo 
tvarkos aprašo 7 priedas 

 
 

Tėvų (globėjų) SUTIKIMAS dėl vaiko dalyvavimo 
dieninėje edukacijų stovykloje  

 
2022 m. __________________mėn. ____ d. 

Aš, 
_________________________________________________________________________________
___________ 

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

sutinku, kad mano vaikas (globotinis)  
_________________________________________________________________________________
__________ 

(vardas, pavardė, gimimo data, lankomos ugdymo įstaigos pavadinimas, klasė) 

(toliau - Vaikas, Stovyklautojas) vyktų į „MB Mažųjų ugdymas“, įm.k. 303214496, registruotas 
buveinės adresas J. Žemgulio 46, Panevėžys, atstovaujama vadovės Rasos Jurevičiūtės- Buikienės, 
veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – Organizatorius) organizuojamą ______ dienų trukmės 
dieninę vasaros Edukacijų stovyklą „Žaliojoje girioje“ (toliau - Stovykla), kuri vyks Klimbalės 
viensėdžio teritorijoje ir jos apylinkėse Žaliojoje girioje  (Klimbalės vs., Panevėžio r.) nuo 2022 m. 
___________________ mėn. ___ dienos iki  2022 m. __________________ mėn.  dienos, darbo 
dienomis, įskaitant švenčių dienas, nuo __:__ val.  iki __:__ val.  
Įsipareigoju: 
1. pateikti teisingus ir pilnus anketinius duomenis apie vaiką (globotinį) bei save; 
2. pateikti galiojančią, bet kokios formos vaiko sveikatos pažymą. Nepateikus pažymos, Tėvai 

prisiima visišką atsakomybę dėl bet kokių Vaikui kilusių sveikatos sutrikimų, lankant Stovyklą;  
3. susipažinti pačiam ir supažindinti Vaiką su Stovyklos saugos taisyklėmis;  
4. susipažinti pačiam ir supažindinti Vaiką su LR Sveikatos apsaugos ministro Sprendimu dėl 

neformaliojo vaikų švietimo būtinų sąlygų reikalavimais ir jų laikytis: • asmens higienos laikymosi 
būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.); • draudimą veiklose dalyvauti 
vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių 
kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas). 

5. aprūpinti vaiką (globotinį) tinkamais drabužiais ir būtiniausiais daiktais (pagal pridedamą sąrašą); 
6. į edukacijas išleisti tik sveiką ir nesergantį užkrečiamomis ligomis vaiką (globotinį), o pablogėjus 

jo sveikatai ir gavus pranešimą nurodytu kontaktiniu telefonu iš stovyklos vadovo, pasiimti jį iš 
Klimbalės vs. Panevėžio r. per 1val; 

7. vaikui (globotiniui) pažeidus vidaus tvarką, pasiimti jį iš edukacijos per 2 val. nuo pranešimo apie 
pažeidimą gavimą, organizatoriaus prašymu atvykti į Klimbalės vs., Panevėžio r.; 

8. 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 
@zaliojoje girioje; kitur medžiaga su veidais nebus viešinama; 
9. atlyginti organizatoriui, kitiems fiziniams/juridiniams asmenims tyčiniais vaiko (globotinio) 
veiksmais padarytą žalą; 
10. pristatyti savo vaiką (globotinį) kasdien pasirinkto edukacijos ciklo metu į įlaipinimo vietą ir 
pasiimti iš išlaipinimo vietos. Įlaipinimo ir išlaipinimo vieta bus pranešta elektroniniu paštu ir 
Facebook paskyroje @zaliojoje girioje prieš edukacijos ciklo pradžią. Ji parenkama kuo arčiau vaiko 
gyvenamosios vietos; 
11. šios Sutarties pasirašymo dieną pavedimu pilnai atsiskaityti su Stovyklos organizatoriumi už 
Stovyklą, t.y. sumokėti pilną Stovyklos kainą, jei stovykla yra mokama.  Nesumokėjus visos Stovyklos 



kainos per šiame punkte nustatytą terminą, Sutartis automatiškai pasibaigia po 3 (trijų) dienų, vaikui 
nėra rezervuojama vieta Stovykloje bei Stovyklos organizatorius neprisiima atsakomybės, jeigu vėliau 
sumokėjus, Vaikui neliktų vietos Stovykloje.  
12. pasirašytą Sutikimo kopiją ne vėliau kaip 7 kalendorinės dienos iki stovyklos datos atsiųsti el. paštu 
info@mug.lt; 
13. Sutikimo originalą perduoti Stovyklos organizatoriui pirmąją stovyklos dieną. 
Sutinku, kad:  
14. prireikus mano vaikui (globotiniui) būtų suteikta pirmoji medicinos pagalba, prireikus Stovyklos 
vadovas atstovautų mano vaikui medicinos įstaigoje; 
15. stovyklos vadovui prašant, vaikas (globotinis) parodytų jo turimus asmeninius daiktus; 
16. taip /ne  (pažymėti reikalingą atsakymą)  mano vaiko (globotinio) mobilusis telefonas ir kiti 
brangūs, svarbūs daiktai užsiėmimų metu būtų paimti saugojimui (pasirinkus NE, Stovyklos 
organizatorius neatsako už vaikų paliktus ar/ ir pamestus Stovyklos metu Stovyklautojo daiktus (jų 
neparveža iš stovyklos) ir neatlygina dėl to patirtų nuostolių. Stovyklos organizatorius rekomenduoja 
Stovyklautojui neturėti su savimi brangių daiktų, mobiliųjų telefonų, kompiuterių ir kitos technikos 
užsiėmimų metu); 
17. taip / ne  (pažymėti reikalingą atsakymą) mano vaikas (globotinis), prižiūrint suaugusiems ir esant 
tinkamoms oro sąlygoms, braidytų viensėdžio teritorijoje esančiame tvenkinyje; 
18. mano vaiką (globotinį), prireikus iš stovyklavietės pasiimtų nurodyti asmenys (taip pat galima 
perspėti telefono skambučiu ar sms žinute Stovyklos vadovą, jei tai nenumatytas įvykis): 
______________________________________________________________________ 
(nurodyti asmens vardą, pavardę, kontaktinį tel. numerį) 

        Suprantu, kad: 
stovyklos teritorijoje gali būti erkių, nešiojančių encefalitą ar Laimo ligą, kitų geliančių vabzdžių, 
dilginančių augalų, gyvačių; 
žygių ir sportinių užsiėmimų 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) 
Informuoju, kad mano vaikas (globotinis) turi šių sveikatos ypatumų ar elgesio polinkių ar kita, ką 
reikėtų žinoti Stovyklos organizatoriams (nenurodžius šių ypatumų, nelaimės atveju, atsakomybė 
tenka tėvams):  
             ______________________________________________________________________ 
(įrašyti) 
Užtikrinu, kad vaikas (globotinis) yra informuotas, jog Stovyklos metu su savimi negalima turėti 
psichotropinių medžiagų (rūkalų, alkoholio, narkotikų ar panašų poveikį turinčių vaistų), ginklų, 
sprogstamų užtaisų, aštrių  ir kitų pavojingų aplinkiniams daiktų, atsivežti greitai gendančių maisto 
produktų. 
Organizatorius įsipareigoja: 
1. užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą pagal Neformalaus vaikų švietimo ir Turizmo renginių 
programą (toliau – Stovyklos programa);

  

2. įgyvendinti Stovyklos programą; 
3. Supažindinti su Stovyklos taisyklėmis;  
4. užtikrinti saugią edukacijų aplinką, žalingų įpročių prevenciją; higienos taisyklių laikymąsi; 
5. ugdyti dalyvių pilietiškumą, dorovę, sveiką gyvenseną, socialinius įgūdžius; 
6. nedelsdamas informuoti tėvus (globėjus) apie vaiko sveikatos pakitimus, apie edukacijos vidaus 
tvarkos pažeidimus; 7. sudaryti higienos reikalavimus atitinkančias sąlygas edukacijai; 
8. maitinti dalyvį šiltu patiekalu kartą per dieną, aprūpinti geriamuoju stalo vandeniu ir šilta arbata; 
Stovyklos organizatoriaus teisės ir atsakomybės ribojimas:  
9. Stovyklos organizatorius neatsako už vaikų paliktus ar/ ir pamestus daiktus kelionės į Stovyklą  ir 
Stovyklos metu bei neatlygina dėl to patirtų nuostolių.  
10. Užtikrinant Stovyklautojo saugą ir taisyklių laikymąsi, Stovyklos organizatorius turi teisę patikrinti 
Stovyklautojo atsivežtus daiktus ir, esant būtinumui, juos laikinai iš jo paimti. Išvykstant iš Stovyklos, 
daiktai grąžinami Stovyklautojui ar Stovyklautojo atstovui, išskyrus greitai gendantį maistą.  



11. 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 ir nelaimingų atsitikimų 
riziką.  
12. Stovyklos organizatorius gali nutraukti rezervacijos Stovyklai patvirtinimo galiojimą, jeigu per 7 
kalendorines dienas nuo patvirtinimo gavimo, nebuvo sumokėtas mokestis už Stovyklą (jei Stovykla 
yra mokama) ir/ar el. paštu atsiųstas pasirašytas Sutikimas; 
13. Stovyklos organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl Sutartyje numatytų 
Stovyklautojo Saugos ir Taisyklių nevykdymo ir (ar) išsiųsti Stovyklautoją iš Stovyklos jai 
nepasibaigus, jeigu Stovyklautojas nesilaikys Stovyklos taisyklėse nurodytų reikalavimų, t.y.: 
13.1. dėl blogo elgesio kitų stovyklautojų atžvilgiu (terorizavimo, muštynių ir kitų veiksmų, keliančių 
pavojų kitų vaikų sveikatai ir gyvybei, vagystės ir kt.);  
13.2. dėl rūkymo, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo bei platinimo;  
13.3. stovyklos turto, inventoriaus piktybinio gadinimo; 
13.4. savavališko pasišalinimo iš stovyklos teritorijos ar ėjimo prie stovyklos teritorijoje esančio 
vandens telkinio be vadovų. 
14. Sutarties 14. punkte nurodytais atvejais mokestis už Stovykloje neišbūtą laiką nėra grąžinamas. Jei 
Stovykla yra nemokama, Stovyklos organizatorius pasilieka teisę nepriimti Vaiko į kitas 
Organizatoriaus vykdomas stovyklas; 
15. Vykdant Sutartį, gauti asmens duomenys (įskaitant nepilnamečio asmens) bus teikiami, gaunami 
ir tvarkomi tik Sutartyje numatytais tikslais. Asmens duomenis gaunančios Šalies darbuotojai ar kiti 
įgalioti asmenys, kurie tvarkys asmens duomenis, yra įsipareigoję užtikrinti gautų asmens duomenų 
konfidencialumą.  
 
Kontaktiniai asmenys:   Rasa Jurevičiūtė-Buikienė tel.: 8 (640) 45 248 

         Vilmantas Buika   tel.: 8 (640) 46 248 
 
 

Tėvas (globėjas)   ____________________________________________________  
                                              (vardas, pavardė) (parašas)   

                                    
     

ASMENINIŲ DAIKTŲ, KURIUOS REKOMENDUOJAME TURĖTI EDUKACIJOS 
DALYVIAMS, SĄRAŠAS 

 
Eil. Nr. Pavadinimas Kiekis 

1. Patogi avalynė (rekomenduojami batai su aulinukais) žygiui 1 pora 

2. Galvos apdangalas nuo saulės 1 vnt. 

3. Judesių nevaržanti apranga ir bateliai sportui, aktyviam laisvalaikiui 1 kompl. 

4. Atsarginės kojinės 1 pora 

5. Striukė, apsiaustas nuo lietaus ir vėjo (pagal oro sąlygas) 1 vnt. 

6. Lengva 500 ml gertuvė ar buteliukas geriamajam vandeniui 1 vnt. 

7. Priemonė nuo erkių 1 vnt. 

8. Pleistrai nuo pūslių ir įsipjovimų 4vnt. 
 
 
Įmonės vadovas 

 
Rasa Jurevičiūtė-Buikienė
 
Galioja be antspaudo 


