
STOVYKLOS PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr. 2022/07/21 

2022 m. liepos 21 d., Kaunas 

 

VšĮ „Vaikų techninės kūrybos centras“, juridinio asmens kodas 306111971, a.s. Nr. 
LT667300010172964903, buveinė Europos. pr. 121, Kaunas., tel. +37069858895, el. paštas 
info@kidsgotech.lt, atstovaujama direktoriaus Arūno Samochino, veikiančio pagal įstaigos įstatus, toliau 
– „Stovyklos organizatorius”,  
ir  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
(stovyklautojo atstovo vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas) teisėtai 
atstovaujantis žemiau nurodyto Stovyklautojo interesus 
____________________________________________________________________________________
(stovyklautojo vardas, pavardė, gimimo data) toliau sutartyje vadinami „Stovyklautoju“ Šalys sudarė šią 
Stovyklos paslaugų teikimo sutartį (toliau „Sutartis”) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų: 
 
1. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 
 
1.1 Stovyklos organizatorius įsipareigoja:  
1.1.1 Organizuoti Stovyklautojui jaunimo stovyklą „Sparnuota vasara 2022“ (toliau – Stovykla) pagal 
programą, nurodytą Stovyklos organizatoriaus internetiniame puslapyje adresu www.kidsgotech.lt 
1.1.2. Pateikti Stovyklautojui tikslią ir neklaidinančią informaciją apie Stovykloje teikiamas paslaugas, 
numatytas programoje; 
1.1.3. Stovyklautojo ir jo atstovo pateiktus asmens duomenis naudoti tik Sutarties vykdymo tikslu.  
1.1.4. Stovyklautojo ir jo atstovo asmens duomenys saugoti ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo asmens 
duomenų įgijimo dienos. Stovyklautojas gali reikalauti, kad Stovyklos organizatoriaus papildytų ar 
pataisytų Stovyklautojo ir jo atstovo asmens duomenis arba nutrauktų Stovyklautojo perduotų duomenų 
tvarkymą ar sunaikintų juos, jeigu perduoti duomenys yra neišsamūs, neaktualūs, melagingi, neteisėtai 
tvarkomi arba jų tvarkymas nebebūtinas Sutarties tikslams siekti, tokį reikalavimą siųsdamas el. pašto 
adresu info@ kidsgotech.lt.  
1.2. Stovyklautojas (jo atstovas) įsipareigoja:  
1.2.1. Sumokėti už Stovyklą 500 Eur prieš jai prasidedant (mokama grynais likus 14 d. Iki Stovyklos 
arba bankiniu pavedimu į Stovyklos organizatoriaus banko sąskaitą).  
Stovyklos organizatoriaus rekvizitai bankiniam pavedimui atlikti:  

VšĮ „Vaikų Techninės kūrybos centras“ 

Įm. k. 306111971 

O. Milašiaus g. 29-2, Kaunas 

AB „Swedbank“, banko kodas 7300 

SWIFT kodas: HABALT22XXX 

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris 

LT667300010172964903 

Mokėjimo paskirtis (Vardas, Pavardė) už vaikų stovyklą „Sparnuota vasara 2022“ 



1.2.2. Atvykti laiku į nurodytą vietą ar išvykimo vietą; laikytis Stovyklos organizatoriaus nurodymų dėl 
Stovyklos vykdymo, laikytis stovyklos taisyklių (1 priedas); laikytis viešosios tvarkos.  
1.2.3. Iki Stovyklos pradžios pateikti visą informaciją, reikalingą Stovyklos organizatoriui įvykdyti šią 
sutartį:  
• Iki Stovyklos pradžios pateikti Stovyklos organizatoriui užpildytus Stovyklos dokumentus: 
stovyklautojo anketą su nuotrauka (pildo vaikas), tėvų sutikimo raštą (pildo tėvai).  
 
2. ATSAKOMYBĖ UŽ NETINKAMĄ SUTARTIES VYKDYMĄ  
 
2.1. Stovyklos organizatorius neatsako už netinkamą sutarties vykdymą jeigu:  
2.1.1. Dėl netinkamo Sutarties įvykdymo kaltas Stovyklautojas; 
2.1.2. Sutartis netinkamai įvykdoma dėl nenugalimos jėgos arba dėl įvykio, kurio Stovyklos 
organizatorius, atsižvelgiant į visą įmanomą apdairumą, nenumatė ir negalėjo numatyti. 
 2.1.3. Jeigu už netinkamą Sutarties vykdymą atsako Stovyklos organizatorius arba asmuo, kurio pagalba 
jis naudojasi, visas išlaidas, susijusias su papildomos pagalbos ir paramos teikimu Stovyklautojui, apmoka 
Stovyklos organizatorius. 
2.1.4. Jeigu Stovyklos metu paaiškėja, kad Stovyklos organizatorius negalės įvykdyti pagrindinės sutartų 
paslaugų dalies, jis privalo pasiūlyti Stovyklautojui tinkamą alternatyvią stovyklą už tokią pačią kainą 
Sutartyje nurodytam terminui bei kompensuoti Stovyklautojui anksčiau pasiūlytų ir faktiškai suteiktų 
paslaugų kainos skirtumą arba grąžinti už Stovyklą sumokėtus pinigus.  
2.1.5. Stovyklautojui pažeidus sutartį ir/ar Stovyklos taisykles ir/ar nesilaikant Stovyklos organizatorius 
nurodymų, Stovyklos organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti Stovyklautojo 
atstovų pasiimti Stovyklautoją iš Stovyklos. Jeigu Stovyklautojo atstovai neturi galimybių įvykdyti 
Stovyklos organizatoriaus reikalavimo, Stovyklos organizatorius grąžina Stovyklautoją jo atstovams. Dėl 
to patirtas Stovyklos organizatoriaus kelionės išlaidas (įskaitant kelionę į abi puses), apmoka 
Stovyklautojo atstovai.  
 
3. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS  
 
3.1. Pretenzijas Stovyklos organizatoriui dėl netinkamo šios Sutarties vykdymo Stovyklautojas (arba jo 
atstovas), gali pareikšti be nepagrįsto delsimo raštu. Stovyklos organizatorius įsipareigoja raštu atsakyti 
į pretenzijas per 10 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo datos.  
3.2. Sutarties sąlygų pakeitimai galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.  
3.3. Sutartis sudaryta dviem, vienodą juridinę galią turinčias egzemplioriais - po vieną Stovyklos 
organizatoriui ir Stovyklautojui.  
  
4. SUTARTIES PRIEDAI 
 
1 priedas - Stovyklos taisyklės. 
2 priedas - Stovyklautojo atstovų sutikimas. 
3 priedas - Stovyklautojo atstovų sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo. 
 
 
Stovyklautojo atstovas   Stovyklos organizatorius 
 
 
__________________________________ Direktorius Arūnas Samochinas 
(vardas, pavardė, parašas) 
 
  



1 priedas  
prie 2022-07-21 stovyklos paslaugų teikimo sutarties Nr. 2022/07/21 

 
 

JAUNIMO STOVYKLOS „SPARNUOTA VASARA 2022“ TAISYKLĖS 
 
STOVYKLAUTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI  
1. Laikytis programoje nustatytos dienotvarkės ir stovyklos tvarkos.  
2. Stovyklos metu laikytis drausmės bei stovyklos organizatoriaus atstovų ar asmenų, kurių pagalba 
Stovyklos organizatorius naudojasi, nurodymų.  
3. Saugoti savo sveikatą bei nekenkti kitiems.  
4. Atlyginti stovyklos metu stovyklos organizatoriui ar/ir kitiems stovyklos dalyviams padarytą žalą.  
5. Nesivežti greitai gendančio maisto.  
6. Stovyklos metu nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų bei kitų svaiginančių medžiagų. 
7. Neišeiti iš stovyklos teritorijos be stovyklos organizatoriaus atstovų leidimo. 
8. Stovyklos organizatorius turi teisę išsiųsti stovyklautoją iš stovyklos jai nepasibaigus, jei 
stovyklautojas nesilaikys šiose taisyklėse nurodytų reikalavimų. Tokiu atveju mokestis už kelialapį 
negrąžinamas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 priedas  
prie 2022-07-21 stovyklos paslaugų teikimo sutarties Nr. 2022/07/21 

 
 

SUTIKIMAS 
 

___________________ 
Kaunas 

 
Aš, ___________________________________ (vardas, pavardė) sutinku, kad 

stovyklautojas - mano sūnus/dukra/globotinis (reikiamą pabraukti) 
___________________________________________ (vardas, pavardė) dalyvautų 2022 m. rugpjūčio 3-
12 dienomis organizuojamoje jaunimo stovykloje „Sparnuota vasara 2022“ Pociūnų aerodrome, 
esančiame Kauno apskrityje, Prienų rajone. 

Sutinku su Stovyklos programa, Stovyklos taisyklėmis ir galimais pavojais Stovyklos metu.   
Užtikrinu, kad stovyklautojas vykdys saugaus eismo, aplinkosaugos, gaisrinės saugos 

reikalavimus, nevartos alkoholio bei kitų psichoaktyvių medžiagų, vykdys Stovyklos organizatorius 
atstovų nurodymus ir laikysis stovyklos taisyklių. 

 Informacija, kurią turėtų žinoti renginio organizatorius apie stovyklautoją: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
(vaistai, alergenai ir pan).  

 
 
 
_________________________________________________________ 
(vardas, pavardė, parašas, data) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 priedas  
prie 2022-07-21 stovyklos paslaugų teikimo sutarties Nr. 2022/07/21 

 

SUTIKIMAS 

DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

2022 m. _______________ d. 

Stovyklautojo atstovo vardas, pavardė: ______________________________________________________ 

Sutinku, kad VšĮ „Vaikų Techninės kūrybos centras“ 2022 m. rugpjūčio 3-12 dienomis organizuojamoje stovykloje „Sparnuota 

vasara 2022“ Pociūnų aerodrome, esančiame Kauno apskrityje, Prienų rajone, fotografuotų ir filmuotų stovyklautojo 

____________________________________________ (vardas, pavardė) atvaizdą bei filmuotą medžiagą ir nuotraukas 

viešintų VšĮ „Vaikų Techninės kūrybos centras“ youtube, facebook paskyrose, internetiniuose puslapiuose kaunodiena.lt, 

kasvyksta.lt ir kidsgotech.lt. 

 

    Sutinku              Nesutinku 

_________________________________ 

(parašas) 

Sutinku, kad VšĮ „Vaikų Techninės kūrybos centras“ 2022 m. rugpjūčio 3-12  dienomis organizuojamoje stovykloje 
„Sparnuota vasara 2022“ Pociūnų aerodrome, esančiame Kauno apskrityje, Prienų rajone, fotografuotų ir filmuotų 
stovyklautojo ____________________________________________ (vardas, pavardė) atvaizdą bei filmuotą medžiagą ir 
nuotraukas teiktų kitiems stovykloje dalyvavusiems stovyklautojams. 

    Sutinku              Nesutinku 

_________________________________ 

(parašas) 

Mūsų kontaktiniai duomenys: VšĮ „Vaikų Techninės kūrybos centras“, juridinio asmens kodas 306111971, buveinės adresas 
Europos. pr. 121, Kaunas, tel. Nr. +370 69858895, el. paštas info@ kidsgotech.lt. 
Mūsų atstovo kontaktiniai duomenys: tel. Nr. +370 69858895, el. paštas info@ kidsgotech.lt. 
Duomenų tvarkymo tikslas: aukščiau išvardintai informacijai viešinti ir tiesioginei rinkodarai vykdyti.  
Duomenų tvarkymo pagrindas: užpildyta sutikimo forma (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a 
punktas). 
Šiam tikslui Jūsų pateikti asmens duomenys bus saugomi iki kol atšauksite savo sutikimą, bet ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų 
nuo asmens duomenų įgijimo dienos.   
Jūs įgyjate šias teises: 
1) Teisę prašyti susipažinti su informacija apie tvarkomus Jūsų ir stovyklautojo asmens duomenis; 
2) Teisę prašyti ištaisyti netikslius Jūsų sutikimo formoje pateiktus Jūsų ir stovyklautojo asmens duomenis; 
3) Teisę prašyti ištrinti netikslius arba visus Jūsų sutikimo formoje pateiktus Jūsų ir stovyklautojo asmens duomenis; 
4) Teisę prašyti apriboti informacijos apie mūsų paslaugas Jums teikimą; 
5) Teisę prašyti perduoti Jūsų ir stovyklautojo tvarkomus asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio 

skaitomu formatu; 
6) Teisę bet kuriuo metu atšaukti Jūsų duotą sutikimą; 
7) Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 
Teisių įgyvendinimo sąlygas, apribojimus ir tvarką nustato VšĮ „Vaikų Techninės kūrybos centras“ Duomenų subjektų teisių 
įgyvendinimo tvarkos aprašas. Su šiuo aprašu galite susipažinti VšĮ „Vaikų Techninės kūrybos centras“ adresu Europos. pr. 
121, Kaunas. 



 
 
 


