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SUTARTIS Nr. _______________________ 
 

2019 m.______________________________ mėn.______ d. 
 
UAB „Forum Fitness“ adresas: Konstitucijos pr. 26, Vilnius LT-08105, Vilnius, juridinio asmens kodas: 301108117 (toliau vadinama 
„Įmone“) ir _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, , gyvenamoji vieta, tel. Nr.)  
(toliau vadinamas „Klientu“), kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, kartu -  „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – „Sutartis“): 
 
I. Sutarties dalykas: 
1. Įmonė priima Kliento vaiką (-us): 
______________________________________________________________________________
___________________________________________ 

(vardas, pavardė, gim. data) 

(toliau vadinama Vaikas(-ai)) į vasaros vaikų stovyklą, organizuojamą FORUM sporto klube, (toliau – „Stovykla“) laikotarpiui (-iams) 
2019 m. __________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________
___________________: darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.30 val. (toliau – „Stovyklavimo laikotarpis“). 
II. Įsipareigojimai: 
2. Įmonė įsipareigoja: 
2.1. Stovyklos laikotarpiu kiekvieną dieną Vaikui (-ams):  
2.1.1. vesti plaukimo treniruotes – dvi 60 min. treniruotes kasdien ir vieną 2 val. trukmės treniruotę paskutinę stovyklos dieną; 
2.1.2. vesti ne mažiau kaip po du fizinio lavinimo užsiėmimus per dieną; 
2.1.3. suteikti maitinimą tris kartus per dieną; 
2.2. Užtikrinti, kad vaiką (-us) prižiūrės Įmonės instruktoriai, vaikas (-ai) bus supažindintas (-i) su saugaus elgesio Stovyklos metu 
reikalavimais ir taisyklėmis. 
2.3. Stovykloje užtikrinti poilsiaujančio Vaiko (-ų) saugumą. Vaiko(-ų) saugumas ir sveikata garantuojama tik tuo atveju, kai Vaikas(-ai) 
stovyklos priemones naudoja pagal paskirtį, laikosi drausmės bei vykdo Įmonės instruktorių nurodymus. 
2.4. Vaikui (-ams) susirgus ar susižeidus nedelsiant imtis reikiamų priemonių minėtiems atvejams stabilizuoti, ir esant poreikiui 
informuoti Klientą ir atitinkamas sveikatos priežiūros įstaigas. 
 
3. Klientas įsipareigoja: 
3.1. Sumokėti Įmonei už Vaiko (-ų) laisvalaikį Stovykloje __________ Eur 
(__________________________________________________) (toliau - „Sutarties kaina“) tokia tvarka: ne vėliau kaip 14 (keturiolika) 
kalendorinių dienų iki Stovyklos pradžios Klientas turi sumokėti visą Sutarties kainą. 
3.2. Jei Klientas nesilaiko 3.1. punkte numatyto atsiskaitymo termino, jo registracija į atitinkamą stovyklos pamainą yra panaikinama.  
3.3. Tėvai ar lydintys asmenys turi teisę atšaukti Vaiko dalyvavimą Stovykloje ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Stovyklos pradžios 
dienos, pateikdami rašytinį prašymą grąžinti sumokėtą įmoką. Šiuo atveju yra grąžinama visa už Stovyklą sumokėta suma. Jei Tėvai ar 
lydintys asmenys pateikia rašytinį prašymą grąžinti sumokėtą įmoką likus 5-13 d. iki Stovyklos pradžios, grąžinama 60 proc. sumokėtos 
įmokos. Kitais atvejais sumokėta įmoka negrąžinama ir kitaip nekompensuojama. 
3.4. Jei Vaikas (-ai) pasirinktoje ir apmokėtoje stovyklos pamainoje dalyvauti negali, bet pageidautų dalyvauti kitoje pamainoje, Tėvai ar 
lydintys asmenys turi teisę pasirinkti kitą laisvų vietų turinčią Stovyklos pamainą. Jei laisvų vietų nėra, sumokėta įmoka gali būti grąžinta 
arba negrąžinta atsižvelgiant į 3.3 punkte numatytus terminus.  
3.5. Suteikti įmonei duomenis apie jo ir jo vaiko vardą, pavardę, adresą, vaiko gimimo datą dalyvio identifikacijos tikslais.  
3.6. Suteikti Įmonei informaciją apie Vaiko (-ų) sveikatos būklės indikacijas, ypatingos (išskirtinės) priežiūros poreikį bei išskirtinį 
elgesį, su tikslu, kad Įmonė galėtų užtikrinti teikiamų paslaugų saugumą ir atitikimą vaiko individualiosioms  fizinėms,  fiziologinėms ir 
asmeninės raidos savybėms atsižvelgiant į didžiausią vaiko naudą. 
3.7. Užpildyti bei pasirašyti tėvų sutikimo leisti Vaiką (-us) stovyklauti dokumentus. 
3.8. Klientas sutinka, kad įmonė  Stovyklos metu fotografuotų ir filmuotų Stovyklos užsiėmimus ir (ar) vaikus, bei padarytas vaiko(-ų) 
nuotraukas ir video medžiagą, esant poreikiui, panaudoti skleidžiant informaciją apie Įmonę, apie Stovyklą ar apie panašius Įmonės 
renginius ateityje ar kitaip ją (juos) populiarinant (įskaitant panaudojimą fotografijų galerijose, video klipuose, internete, bukletuose, 
skelbimuose ar kitais būdais) reklamos bei rinkodaros tikslais. Šis sutikimas duodamas neatlygintinai. Klientas taip pat sutinka gauti jo el. 
paštu (nurodyti)  __________________________________informaciją, susijusią  su šios sutarties vykdymu, taip pat informaciją apie 
organizuojamas stovyklas ir kitą informacinio / reklaminio pobūdžio informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais. 
 Sutinku, kad mano kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas) bei mano vaiko vaizdo duomenys (fotografijos, video) būtų tvarkomi 
aukščiau nurodytu (rinkodaros) tikslu.  
 
 
 

(vardas, pavardė, parašas) 
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Klientas turi teisę bet kada raštu atšaukti  sutikimą dėl jo ir jo vaiko asmeninių duomenų (kontaktinių bei vaizdo) tvarkymo atsiuntus 
prašymą el. pašto adresu info@forumfitness.lt ir reikalauti ištrinti tvarkomus kontaktinius ir vaizdo duomenis. Toks prašymas neturi 
įtakos teikiamoms paslaugoms – nutraukus šių duomenų tvarkymą, paslaugos toliau teikiamos visa apimtimi.  
 
Klientas turi teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens 
duomenis bei teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo ir jo vaiko duomenys, taip pat teisę gauti su juo susijusius asmeninius duomenis 
patogiu ir įrenginių apdorojamu formatu, taip pat teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. Nutraukus asmens duomenų tvarkymą 
(išskyrus kontaktinius ir vaizdo duomenis, tvarkomus rinkodaros tikslais), paslaugų teikimas nutraukiamas, o Kliento sumokėtos sumos 
negrąžinamos ir kitaip nekompensuojamos. 
 
3.9.  Pasirašydamas šią sutartį, Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs ir supažindinęs savo vaiką su Stovyklos taisyklėmis (Priedas Nr.2) 
ir patvirtina, kad Taisyklių nuostatos jam ir jo vaikui yra aiškios ir suprantamos. Klientas prisiima atsakomybę už Taisyklių nuostatų 
pažeidimą. 
 
III. Atsakomybė: 
 
4. Klientas atsako už Vaiko (-ų)  Stovyklavimo laikotarpiu padarytą žalą ir užtikrina Vaiko (-ų) kitiems vaikams, vaikų turtui ar Įmonės 
inventoriui, Įmonės darbuotojams ir kitiems tretiesiems asmenims padarytos turtinės ar neturtinės žalos atlyginimą LR teisės aktų 
nustatyta tvarka. 
5. Įmonė įstatymų nustatyta tvarka užtikrina higienos sąlygas ir laisvalaikio organizavimo kokybę Stovykloje.  
6. Sutarties šalys atleidžiamos už dalinį arba visišką šios sutarties įsipareigojimų nevykdymą, jeigu sutartis nebuvo vykdoma nenugalimos 
jėgos aplinkybėmis, t.y. dėl priežasčių, kurių šalys negalėjo numatyti (potvynis, žemės drebėjimas, karo veiksmai, blokada, eksporto arba 
importo draudimas, esminiai įstatymų pasikeitimai, šalies vyriausybės veiksmai ir nutarimai bei kitos priežastys, kurių pašalinimas 
nepriklauso nuo šalių valios ir galimybių), su sąlyga, kad šie veiksmai turėjo tiesioginę įtaką sutarties vykdymui. Šiuo atveju sutartis 
pratęsiama minėtų aplinkybių veikimo laikui arba šalių susitarimu nustatomos naujos sutarties vykdymo sąlygos. 
7. Šalis, kuri neturi galimybių įvykdyti sutartyje prisiimtų įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos,  per 10 dienų raštiškai praneša kitai 
šaliai apie tokias aplinkybes. Šalis, laiku nepranešusi kitai šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes, neatleidžiama nuo šioje sutartyje 
prisiimtų įsipareigojimų. 
8. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 mėnesius, šalys turi teisę nutraukti šią sutartį. Šiuo atveju nė viena šalis neturi 
teisės reikalauti iš kitos šalies apmokėti patirtus nuostolius.  
9. Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimas ir jų trukmės tikrumas turi būti patvirtintas teritorinių Prekybos, pramonės ir amatų rūmų (ar 
kitų oficialių kompetetingų struktūrų) išduota pažyma.   
 
IV. Bendrosios sąlygos: 
10. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja tol, kol šalys pilnai įvykdo savo įsipareigojimus. 
11. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, kurių vienas lieka Klientui, kitas – Įmonei. 
12. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie yra surašyti raštu, pasirašyti ir patvirtinti abiejų šalių parašais ir/ar 
antspaudais.  
13. Ši sutartis gali būti nutraukta: 
13.1. Šalių susitarimu; 
13.2. Sutartis gali būti nutraukta nedelsiant, šaliai nevykdant Sutartyje numatytų įsipareigojimų, jeigu prieš tai ji buvo kitos šalies apie tai 
įspėta raštu, tačiau per 2 (dvi) dienas nuo atitinkamo įspėjimo savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė. 
14. Visi ginčai tarp šalių dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami šalių susitarimu.  
15. Šalims nesusitarus, ginčas nagrinėjamas teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 
 
V. Sutarties priedai: 

1) Tėvų sutikimas leisti Vaiką (-us) stovyklauti. 
2) Stovyklos taisyklės. 

 
VI. Sutarties šalys: 
 
(Kliento vardas, pavardė, parašas) 
 
 
_______________________________ 

UAB „FORUM FITNESS“  
Vaikų klubo vyr. sporto instruktorė  

Daiva Kaminskienė 
 

_______________________ A.V. 
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