
 

 

SUTARTIS Nr. 

 

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus (toliau - Licėjus), esantis Žeimenos g. 66, Kaunas, 

įmonės kodas 300117533, atstovaujamas laikinai atliekančios direktoriaus funkcijas Ingridos Levickienės, 

ir stovyklos dalyvio tėvai 

(globėjai).......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 
(vardas, pavardė, adresas, telefonas) 

 

bei stovyklos dalyvis ...................................................................................................................................... 
(vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefonas) 

 

(toliau - Dalyvis) sudarė šią sutartį: 

1. Stovyklos Dalyvis, tėvams (globėjams) leidus, sutinka stovyklauti nuo 20     m. ............................ 

iki 20   m. .......................................... Licėjaus organizuojamoje (pavasario/ vasaros/ rudens/ žiemos) 

dieninėje/stacionarioje stovykloje, laikytis stovyklos vidaus tvarkos taisyklių. 

2. Rekomenduojama Dalyvį apdrausti gyvybės draudimu. 

3. Tėvai ( globėjai ): 

3.1. įsipareigoja aprūpinti Dalyvį tinkamais drabužiais ir būtiniausiais daiktais; 

3.2. įsipareigoja atlyginti tyčiniais ir aplaidžiais veiksmais padarytus nuostolius Licėjui, 

priimančioms įstaigoms/organizacijoms ir stovyklautojams; 

3.3. sutinka, kad Dalyviui būtų suteikta pirmoji medicininė pagalba; 

3.4. leidžia, kad, stovyklos administracijai prašant, Dalyvis parodytų savo asmeninius daiktus; 

3.5. draudžia Dalyviui turėti ir vartoti psichoaktyvių medžiagų (rūkalų, alkoholio, narkotikų ar 

panašų poveikį turinčių vaistų), turėti ginklų, pavojingų aplinkiniams daiktų; 

3.6. įsipareigoja, stovyklos administracijos prašymu, atvykti į stovyklą; 

3.7. įsipareigoja paskiepyti Dalyvį nuo užkrečiamų ligų, erkinio encefalito, Laimo ir kitų Sveikatos 

ministerijos priimtų sprendimų asmens sveikatai išsaugoti. Nepaskiepijus Dalyvius, tėvai (globėjai) 

prisiima atsakomybę už Dalyvio ir stovyklautojų sveikatą. 

3.8. įsipareigoja, stovyklai pasibaigus, atvykti pasiimti Dalyvį. 

3.9. sutinka, kad jų sūnus/dukra būtų fotografuojami ir filmuojami stovyklos renginių metu. 

4. Licėjus: 

4.1. įsipareigoja maksimaliai užtikrinti Dalyvio saugumą; 

4.2. įsipareigoja informuoti tėvus (globėjus) apie Dalyvio sveikatos pakitimus, vidaus tvarkos 

pažeidimus tel. .......................................................; 

4.3. įsipareigoja užtikrinti pirmąją medicininę pagalbą stovykloje; 

4.4. įsipareigoja sudaryti higienos reikalavimus atitinkančias gyvenimo sąlygas; 

4.5. įsipareigoja stovyklos Dalyvį maitinti keturis kartus per parą stacionarioje stovykloje ir du 

kartus per dieną dieninėje stovykloje; 

4.6. įsipareigoja organizuoti kryptingą Dalyvio užimtumą, ugdyti patriotiškumą, stiprinti sveikatą ir 

rūpintis juo visą stovyklos laikotarpį; 

4.7. už Dalyvio įsipareigojimų nevykdymą, mokyklos direktorius pasilieka teisę pašalinti Dalyvį iš 

stovyklos, iš anksto informavęs tėvus (globėjus). 

 

 

Stovyklos vyr. vadovas ____________________ __________  _____________ 
                      (vardas, pavardė)                 (parašas) 
 

 

Tėvai (globėjai) ________________________________  ______________ 
                      (vardas, pavardė)                 (parašas) 
 

________________________________  ______________ 
                      (vardas, pavardė)                 (parašas) 


