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FORUM SPORTO KLUBO VAIKŲ STOVYKLOS 

T A I S Y K L Ė S 

Bendrosios nuostatos 
 

1. Šios Forum sporto klubo (toliau – Sporto klubas) vaikų stovyklos taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos vaikui, kuris yra priimtas į Forum 
sporto klubo FORUM PALACE komplekse organizuojamą vaikų stovyklą (toliau – Stovykla), ir jo tėvams / rūpintojams ar kitiems lydintiems 
asmenims (toliau – tėvai ar lydintys asmenys). Tiek vaikas, tiek jo tėvai ar lydintys asmenys privalo susipažinti su Taisyklėmis ir jų laikytis. 
Tėvai prisiima atsakomybę už tinkamą ir savalaikį vaiko supažindinimą su Bendrosiomis sporto klubo taisyklėmis, kurios taikomos vaikui ir 
tėvams/lydintiems asmenims be išimčių. 
2. Iki Stovyklos pradžios užpildyti bei pasirašyti Sporto klubo pateiktą Stovyklos sutartį  bei jos priedus. Neužpildžius išvardintų dokumentų, 
vaikas į Stovyklą nepriimamas. Jei vaikas į Stovyklą vis tiek atvyksta, Sporto klubas turi teisę nepriimti vaiko į Stovyklą ar neprisiima 
atsakomybės dėl vaiko saugumo iki kol visi reikalingi dokumentai bus pasirašyti. 
3. Stovykla vyksta pagal iš anksto numatytą Stovyklos grafiką darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 18.00 val. 
4. Prieš vaikui pradedant lankyti Stovyklą, vaiko susipažinimą su šiomis Taisyklėmis ir jų vykdymą privalo užtikrinti vaiko tėvai ar lydintys 
asmenys. Vaiko tėvai ar lydintys asmenys atsako už vaiko elgesį įstatymų nustatyta tvarka. 
5. Tėvai ar lydintys asmenys įsipareigoja už vaikų vasaros stovyklą sumokėti ne vėliau nei nurodyta išankstinėje sąskaitoje, kurią Sporto klubas 

atsiunčia registracijos formoje nurodytu el. paštu. Registruojantis iš anksto, mokėjimo terminas nurodomas ne vėlesnis nei 14 d. iki pageidaujamos 
lankyti stovyklos pradžios 
6. Jei Tėvai ar lydintys asmenys nesumoka visos stovyklos kainos per išankstinio mokėjimo sąskaitoje nurodytą terminą, registracija į stovyklą 
yra panaikinama.  
7. Sporto klubas gavęs mokėjimą už pasirinktą stovyklos pamainą/(as), siunčia Tėvams ar lydintiems asmenims dalyvavimo Stovykloje 
patvirtinimą el. paštu. 
8. 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. 
9. 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 8-tame šių Taisyklių punkte numatytus terminus. 
10. Prieš vaikui pradedant lankyti Stovyklą, vaiko tėvai ar lydintys asmenys privalo informuoti Stovyklos vadovą apie vaiko sveikatos būklę (apie 
lėtines ir ūminės ligas, alergijas, raidos sutrikimus, psichologines problemas ir t. t.) arba elgesio ir bendravimo ypatumus ir pateikti gydytojo 
pažymą, išduotą ne anksčiau nei prieš metus, patvirtinančią, kad vaiko sveikatos būklė leidžia dalyvauti Stovykloje. Tėvai ar vaiką lydintys 
asmenys leisdami vaiką į Stovyklą, tačiau nepateikę sveikos sveikatos pažymos arba nepateikę išsamios  jiems žinomos informacijos apie vaiko 
sveikatos ypatumus, nulemiančius specialaus elgesio būtinybę prisiima visišką atsakomybę dėl vaiko sveikatos būklės.  
11. Tėvai ar lydintys asmenys privalo palikti Stovyklos vadovui asmenų, atsakingų už vaiką, kontaktinius telefonus. 
12. Tėvai ar lydintys asmenys privalo atvesti ir pasiimti vaiką arba informuoti, kas juos pasiima ar pateikti Sporto klubui laisvos formos rašytinį 
sutikimą vaikui atvykti /išvykti savarankiškai. 
13. Tėvai ar lydintys asmenys įsipareigoja atlyginti visą žalą, dėl jų ar jų lydimo vaiko padarytą Sporto klubui, jo įrangai bei reikmenims, Sporto 
klubo darbuotojams ar kitam Sporto klubo turtui, taip pat tretiesiems asmenims, įskaitant kitus Sporto klubo lankytojus, ar jų turtui.   
14. Į Stovyklą draudžiama atsinešti maistą, gėrimus, medikamentus, kitus daiktus, kuriais gali būti padaryta žala Stovykloje pačiam vaikui, kitiems 
vaikams, inventoriui, Stovyklos vadovams ir kitiems tretiesiems asmenims. 
15. Rekomenduojame nesinešti į Stovyklą vertingų daiktų (mobiliųjų telefonų, fotoaparatų, elektroninių žaidimų, pinigų ir kt.). Už vaiko atneštų 
daiktų saugumą Stovyklos vadovai ir Sporto klubo darbuotojai neatsako. Pamestų daiktų prašome teirautis Sporto klubo registratūroje. 
16. Tėvai ar lydintys asmenys privalo laikytis Stovyklos vadovo pastabų ir nurodymų dėl netinkamo vaiko elgesio Stovyklos metu. Vaikai, kurių 
elgesys kelia pavojų jiems patiems ir aplinkiniams, taip pat trikdo aplinkinius, nesilaiko vadovo nurodymų, gali būti pašalinami iš Stovyklos apie 
tai iš anksto pranešus tėvams ar lydintiems asmenims Jei išankstinis pranešimas negalimas, tėvams pranešama nedelsiant pašalinus vaiką. Tokiu 
atveju pinigai už nepanaudotas dienas negrąžinami.  
17. Vaikui susirgus tėvai ar lydintys asmenys privalo atsiimti vaiką nedelsiant, bet ne vėliau nei per 2 (dvi) val. nuo Stovyklos vadovų pranešimo. 
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18. Vaikas privalo: 

18.1. nevėluoti į Stovyklą. Jeigu į Stovyklą priimtas vaikas negali atvykti arba vėluos, tėvai ar lydintys asmenys privalo iš anksto apie tai pranešti 
Stovyklos vadovui ar Sporto klubui tel. +370 61636013. Už praleistas dienas pinigai negrąžinami; 

18.2. elgtis taip, kad netrukdytų kitiems Stovykloje esantiems vaikams ir Sporto klubo lankytojams;  
18.3. laikytis Stovyklos vadovo nurodymų dėl Stovyklos tvarkos, taip pat kitokių nurodymų, kurie susiję su sveikų ir saugių sąlygų Stovykloje 

užtikrinimu; 
18.4. be Stovyklos vadovų leidimo neatsiskirti nuo grupės; 
18.5. vaikui užsigavus, pasijutus blogai, nukentėjus nuo kito asmens/vaiko ir panašiais atvejais, jis privalo nedelsdamas informuoti apie tai Stovyklos 

vadovą. 
18.6. kiekvieną stovyklos dieną su savimi turėti: švarią sportinę avalynę, džemperį, kepuraitę nuo saulės; du maudymosi kostiumėlius (glaudes), 

gumines šlepetes ar guminę neslystančią avalynę, plaukimo kepuraitę ir akinukus, gertuvę.  
Baseinas, sūkurinės vonios ir pirtys 

19. Vaikui griežtai draudžiama: 
19.1. bėgioti baseino, sūkurinių vonių ir pirčių zonoje, kitaip neatsargiai elgtis, stumdytis, plaukioti baseine kramtant kramtomąją gumą; 
19.2. gerti vandenį iš baseino ir sūkurinių vonių; 
19.3. šlapintis į baseiną ir sūkurines vonias; 
19.4. šokti, nerti į baseiną ar sūkurines vonias nuo krašto. Įlipti ir išlipti iš baseino ir sūkurinių vonių galima tik naudojantis tam skirtais laipteliais; 
19.5. naudotis pirtimis (sauna ir garine) esančiomis bendroje zonoje prie baseino be trenerio arba Stovyklos vadovo priežiūros, liestis prie pirtyse 

esančių metalinių įrenginių (krosnelių, garų purkštukų ir kt.); 
19.6. naudotis pirtimis ir sūkurinėmis voniomis moterų ir vyrų spa zonose; 

20. Vaikas privalo: 
20.1. vilkėti patogią aprangą ir avėti švarią sportinę avalynę; 
20.2. turėti galvos apdangalą (kepurę/skarelę) nuo saulės, jei užsiėmimai vyksta lauko terasoje; 
20.3. klausyti Stovyklos vadovų aiškinamų treniruočių ir užsiėmimų taisyklių ir jų laikytis; 
20.4. nepalikti užsiėmimų neatsiklausus Stovyklos vadovų; 
20.5. judant iš vienos patalpos į kitą laikytis grupėse ir neatsilikti nuo Stovyklos vadovų; 

Maitinimosi taisyklės 
21. Maistas tiekiamas visiems vaikams vienodas pagal iš anksto patvirtintą meniu. 
22. Kiekvienam vaikui vieno valgymo metu priklauso po vieną porciją maisto, vanduo neribojamas – būtina turėti asmeninę gertuvę.   
23. Prieš einant valgyti vaikas privalo kruopščiai nusiplauti rankas su muilu. 
24. Valgymo metu vaikas privalo netrukdyti kitiems, netriukšmauti, nebėgioti; 
25. Pakilti nuo stalo tik visiems pavalgius ir tik Stovyklos vadovams leidus. 

Duomenų apsauga 
27. Pagrindinės sąvokos: 

27.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); 
fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal 
identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar 
kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius; 

27.2. Duomenų subjektas – kiekvienas žmogus, kurio asmens duomenys yra tvarkomi. 
27.3. Duomenų valdytojas – kompetentinga institucija, kuri viena ar kartu su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio 

duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali 
būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise; 
28. Asmens duomenų tvarkymo tikslas: 

28.1. Vaikų asmens duomenys Sporto klubo tvarkomi šiais tikslais: vaikų sutarčių apskaitos pildymo tikslais, paslaugų organizavimo, teikimo ir 
vykdymo tikslais, Sporto klubo turto saugumo užtikrinimo tikslais bei kitais su paslaugų teikimu susijusiais tikslais; 
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28.2. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai ir sąžiningai. Sporto klubas asmens duomenis tvarko vadovaudamasi ADTAĮ, Reglamentu (ES) 2016/679 ir 
kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais; 

28.3. Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti, siekiant konkrečių tikslų, nurodytų 2 
punkte. 
29. Tvarkomų Asmens duomenų apimties sąrašas: 

29.1. Vaikų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) vardai, pavardės, gyvenamoji vieta, telefono numeriai, elektroninio pašto adresai, vaikų gimimo metai; 
29.2. Vaiko sveikatos duomenys (pvz. sveikatos būklės pažymos), jeigu vaikas turi tam tikrų specialių poreikių, jo sveikatos būklei reikalingas 

ypatingas dėmesys, papildoma priežiūra, taip pat rizikos veiksniai, gydytojo nurodymai ir rekomendacijos. Nurodytų duomenų Sporto klubas 
netvarko jei vaiko sveikata yra gera ir jis neturi jokių specialių poreikių, gydytojo nurodymų ir/ar rekomendacijų. 

29.3. Filmuota medžiaga - vaizdo duomenys, susiję su fiziniais asmenimis naudojant automatines vaizdo stebėjimo priemones; 
30. Vaikų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. 
31. Asmens duomenų subjektai, t. y. vaikų tėvai (vaiko tėvų pareigų turėtojas), kurių vaikai lanko Sporto klubą, sutikimą dėl asmens duomenų 
tvarkymo išreiškia raštiškai, patvirtindami, jog sutinka, kad jų asmens duomenys Sporto klube būtų tvarkomi šiose Taisyklėse nurodytais tikslais. 
32. Duomenų subjektas turi visas jam priklausančias duomenų subjekto teises numatytas Reglamente (ES) 2016/679 III skyriuje. 
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