DALYVAVIMO SUTARTIS
2018 m. rugpjūčio 24 d.
Kaunas
Ateitininkų Federacija (toliau AF), įm. kodas 191956728, Laisvės al. 13, Kaunas, atstovaujama Povilo Varnelio, gim. 1996-01-04,
gyvenančio D. Poškos g. 32-1, Vilnius (AF generalinės sekretorės Laurynos Jodko įgaliojimas Nr. 2018081601),
Ir ______________________________________________________________________ gimimo data __________________________,
gyv.__________________________________________________________________________________________________________,
toliau tekste - Tėvai (globėjai, rūpintojai), kartu vadinami Šalimis, sudarė šią sutartį, toliau – Sutartis.
1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Tėvai išleidžia _______________________________________________________________________________________________,
( vaiko vardas, pavardė, gimimo data)

toliau – Dalyvis, į Moksleivių ateitininkų vasaros akademiją, vyksiančią 2018 m. rugpjūčio d. 24-29 d. Jaunimo sodyboje, Kėkštų k.,
Kretingos r., toliau – Akademija.
2. AKADEMIJOS TIKSLAI, VERTYBĖS IR TVARKA
2.1. Akademija yra jaunimui skirtas renginys, siekiantis suburti moksleivius iš įvairių Lietuvos vietovių, kad jie galėtų mokytis, bendrauti.
2.2. Akademijos veikla, programa, tvarka grindžiama katalikiškomis moralės nuostatomis ir vertybėmis.
3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
3.1. Akademijos organizatoriai įsipareigoja:
3.1.1. 2018 m. rugpjūčio 24-29 dienomis priimti vaiką į Akademiją.
3.1.2. Parengti ir vykdyti Akademijos programą.
3.1.3. Užtikrinti vaikų dalyvavimui pakankamai saugią aplinką, vaikų priežiūrą, žalingų įpročių prevenciją, higienos taisyklių laikymąsi,
tinkamą vaikų maitinimą.
3.2. Tėvai įsipareigoja:
3.2.1.Užtikrinti, kad Dalyvis į Akademiją neatsivežtų rūkalų, svaigalų, narkotinių, toksinių, greitai užsidegančių ar sprogstančių medžiagų,
peilių, ginklų, degtukų, žiebtuvėlių, brangių daiktų (audio, video).
3.2.2. Atlyginti Dalyvio padarytą žalą turtui.
3.2.3. Užtikrinti, kad Dalyvis laikysis Akademijos vidaus taisyklių, bendros tvarkos ir drausmės.
3.2.4. Supažindinti Dalyvį su šia Sutartimi prisiimtais įsipareigojimais.
3.2.5. Pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą ar jos kopiją (forma 027-1/a, kuri pateikiama kasmet mokyklai) arba Medicininę pažymą vaikui,
vykstančiam į stovyklą (forma 079/a). Iki Akademijos pradžios raštu informuoti Akademijos organizatorius apie rizikos faktorius Dalyvio
sveikatai ir specialius poreikius, jei tokių yra.
3.2.6. Akademijos metu neišsivežti Dalyvio už Akademijos ribų be Akademijos organizatorių leidimo.
3.2.7. Sutartyje nurodyti telefoną ir kitus kontaktinius duomenis, pagal kuriuos organizatoriai Akademijos metu reikalui esant galėtų
susisiekti su tėvais, globėjais, ar rūpintojais.
3.2.8. Supažindinti Dalyvį su kelių eismo taisyklėmis ir saugiu elgesiu kelyje bei aprūpinti dalyvį atšvaitais.
3.3. Dalyvis įsipareigoja:
3.3.1. Gerbti Akademijos vadovus ir kitus dalyvius, laikytis Akademijos vidaus taisyklių, bendros tvarkos ir drausmės, dalyvauti visoje
Akademijos programoje.
3.3.2. Nesisavinti svetimo ir visuomeninio turto, nerūkyti ir nevartoti kitų svaiginimosi priemonių. Be vadovo žinios neišeiti už Akademijos
teritorijos.
3.3.3. Saugoti ir tausoti vietos, kurioje vyks Akademija, turtą.
4. AKADEMIJOS LAIKAS IR TRUKMĖ
4.1. Akademija prasideda 2018 m. rugpjūčio 24 d.
4.2. Akademija baigiasi 2018 m. rugpjūčio 29 d.
5. DALYVIO MOKESTIS
5.1. Dalyvio, kuris yra davęs moksleivio ateitininko įžodį ir sumokėjęs nario mokestį už 2018 metus – 40 eurų.
5.2. Dalyvio, kuris nėra davęs moksleivio ateitininko įžodžio arba nėra sumokėjęs nario mokesčio už 2018 metus – 45 eurai.
5.4. Dalyvio, kuris be rimtos priežasties reikšmingai vėluoja į Akademiją, auka yra padidinta 5 eurais už kiekvieną pavėluotą dieną.
5.5. Dalyvį išsiuntus namo iki Akademijos pabaigos dėl Sutarties ar Akademijos taisyklių pažeidimo, auka nėra grąžinama.
5.6 Dalyvio mokestį reikia pervesti iki rugpjūčio 22 d.:
Ateitininkų federacija
a/s LT447300010002256066
AB Swedbank
Mokėjimo Paskirtis: “MAVA dalyvio mokestis Vardenis Pavardenis”

6. ĮGALIOJIMAI
6.1.Tėvai įgalioja Povilą Varnelį Akademijos metu reikalui esant atstovauti Tėvus gydymo įstaigose, gauti iš medikų visą reikalingą
informaciją apie Dalyvio sveikatos būklę, Dalyvio interesais gauti ir pateikti tėvų vardu prašymus, pasirašyti dokumentus gydymo
įstaigose.
7. PAREIŠKIMAI
7.1.Tėvai supranta, kad Akademijos metu egzistuoja normali rizika, jog vaikas gali užsigauti, susižeisti ar patirti traumas.
8. TĖVŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS AKADEMIJOS METU (telefono numeris ir el. paštas)
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
8.1. Vadovų kontaktiniai duomenys stovyklos metu: Povilas Varnelis, varnelis.povilas@gmail.com, tel. +37065225140.
9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
9.1. Įvykus taisyklių pažeidimui, po pirmo atvejo Dalyvis bus įspėtas. Po antro, bus susisiekta su tėvais. Jei netinkamas elgesys tęsis,
susisiekus su tėvais Dalyvis bus išsiųstas namo. Jei padaromas grubus Sutarties ar Akademijos taisyklių pažeidimas, Dalyvis gali būti
išsiųstas namo be įspėjimo.
9.2. Tėvai pilnai atlygina Dalyvio padarytą žalą.
9.3. Akademijos organizatoriai nėra atsakingi už pamestus ir dingusius dalyvių daiktus.
9.4. Dalyviai yra pilnai atsakingi už atvykimą iki renginio pradžios vietos ir grįžimą iš jos. Nepilnamečių kelionėmis rūpinasi
tėvai/globėjai/rūpintojai.
10. KITOS SĄLYGOS
10.1. Ši sutartis įsigalioja 2018 m. rugpjūčio 24 d.
10.2. Visi ginčai dėl šios sutarties sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
10.3. Sutarties pakeitimai ir papildymai gali būti daromi tik raštišku Šalių susitarimu.
10.4. Sudarydamos šią sutartį Šalys ar jų tinkamai įgalioti atstovai šią sutartį perskaitė, suprato jos turinį bei pasekmes ir tai paliudydami
pasirašė šią sutartį dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais.
10.5. Renginio metu padarytos nuotraukos, garso, vaizdo įrašai gali būti naudojami organizacijos viešinimo tikslais.

11. ŠALIŲ PARAŠAI:
Organizatoriai

Tėvai (globėjai, rūpintojai)

Povilas Varnelis
gyv.: D. Poškos g. 32-1, Vilnius

__________________________________________________
(Vardas Pavardė)

tel.: +37065225140
gyv.: ______________________________________________
___________________________________________
(Parašas)

tel.: _______________________________________________
___________________________________________________
(Parašas)

