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BĮ KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO 

VAIKŲ VASAROS  POILSIO DIENOS STOVYKLOS TAISYKLĖS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Sąvokos ir terminai naudojami Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro vaikų vasaros poilsio 

dienos stovyklos taisyklėse (toliau – Taisyklės): 

1.1.1. Stovykla - Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro vaikų vasaros poilsio dienos stovykla. 

1.1.2. Organizatorius – Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras, Molo g. 60-1, Klaipėda, tel.: 

+370 46 21 49 74, el. paštas: info@kvlc.lt, įmonės kodas 302430402. 

1.1.3. Sutartis - vaiko, lankančio vaikų vasaros poilsio dienos stovyklą, sutartis. 

1.1.4. Vaiko atstovas - vienas iš tėvų (teisėtas vaiko atstovas); 

1.1.5. Dalyvis - asmuo, užregistruotas į Stovyklą (Vaiko atstovui sudarius vaiko, lankančio 

vaikų vasaros poilsio dienos stovyklą, sutartį). Stovyklos Dalyviu nelaikomas asmuo, kuris 

neatvyko į Stovyklą, buvo iš jos pašalintas ar dėl kitokių priežasčių nedalyvauja Stovykloje. 

1.2. Visi Dalyviai privalo besąlygiškai laikytis šių Taisyklių. Dalyviai, nesilaikantys šių 

Taisyklių, gali būti šalinami iš Stovyklos. 

 

II. STOVYKLOS ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

2.1. Stovyklos Organizatoriaus teisės: 

2.1.1. stovyklos Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl Sutartyje 

numatytų Dalyvių įsipareigojimų nevykdymo: 

2.1.1.1. blogo elgesio (terorizavimo, muštynių ir kitų veiksmų, keliančių pavojų kitų Dalyvių 

sveikatai ir gyvybei, vagystės ir kt.); 

2.1.1.2. rūkymo, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo bei platinimo; 

2.1.1.3. stovyklos turto, inventoriaus piktybinio gadinimo. 

2.1.2. stovyklos Organizatorius pasilieka teisę keisti Stovyklos programą dėl nenumatytų 

priežasčių. 

2.2. Stovyklos Organizatorius įsipareigoja: 

2.2.1. užtikrinti Dalyvių priežiūrą ir saugumą Stovyklos darbo metu; 

2.2.2. supažindinti Dalyvius su Stovyklos Taisyklėmis ir programa; 

2.2.3. laiku informuoti Vaiko atstovą Dalyviui susirgus ar įvykus nelaimingam atsitikimui;   

2.1.1. vaiko atstovo pateiktus asmens duomenis naudoti Stovyklos Organizatoriaus ir 

Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo tikslais, teisės aktų nustatyta tvarka; 

2.1.2. organizuoti darbą su pagal sudarytą ir patvirtintą Stovyklos programą;  

2.1.3. pateikti Dalyviams ir Vaiko atstovui informaciją apie Stovyklos eigą. 

2.3. Papildoma informacija: 

2.3.1. stovyklos Organizatorius informuoja, kad išvykų į gamtą metu apsilankymo teritorijoje 

gali būti vabzdžių kenkėjų (uodų, erkių ir kt.), galinčių platinti pavojingas ligas. 

 
III. STOVYKLOS DALYVIO ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

3.1. Stovyklos Dalyvis įsipareigoja: 

3.1.1. laikytis Stovyklos Taisyklių, Stovyklos programoje nustatytos dienotvarkės, nevėluoti; 
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3.1.2. stovyklos metu laikytis drausmės, nenaudoti necenzūrinių žodžių, neįžeidinėti 

mokytojų ir kitų Stovyklos Dalyvių, nenaudoti smurto; 

3.1.3. pagarbiai elgtis su Stovyklos Dalyviais ir mokytojais; 

3.1.4. laikytis higienos, elgesio, drausmės, saugaus eismo taisyklių, bei Organizatoriaus 

nurodymų;   

3.1.5. saugoti savo ir kitų Dalyvių sveikatą ir gyvybę; 

3.1.6. atvykti į Stovyklą pasiruošus (turėti drėgnų servetėlių, dezinfekcinio skysčio, kepurę ar 

kitą galvos apdangalą nuo saulės, vandens, užkandžių, pasitepti kremu su apsauga nuo saulės); 

3.1.7. saugoti ir tausoti savo ir Organizatoriaus inventorių bei kitą turtą;  

3.1.8. nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų ar kitų psichotropinių medžiagų Stovyklos metu; 

3.1.9. susižeidus ar susirgus arba pastebėjus, jog susižeidė ar sunegalavo kitas Stovyklos 

Dalyvis, nedelsiant pranešti Stovyklos mokytojui; 

3.1.10. išvykų metu ypač atidžiai klausyti mokytojo, be jo leidimo neatsiskirti nuo grupės; 

3.1.11. pastebėjus bet kokio tipo patyčias, pranešti mokytojui; 

3.1.12. rekomenduojama į Stovyklą nesinešti brangių daiktų, mobiliųjų telefonų, kompiuterių 

ir panašios įrangos. 

 

 
IV. VAIKO ATSTOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

4.1. Vaiko atstovo teisės: 

4.1.1. vaiko atstovas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti Sutarties, pateikęs Stovyklos 

Organizatoriui prašymą raštu. 

4.2. Vaiko atstovas įsipareigoja: 

4.2.1. iki Stovyklos pradžios, atvykti pasirašyti Stovyklos dokumentus; 

4.2.2. laikytis Stovyklos Organizatoriaus nurodymų dėl Stovyklos ar atskirų jos dalių 

vykdymo; 

4.3. Informuoti prieš dieną Stovyklos Organizatorių apie Stovyklos dalyvio neatvykimą į 

Stovyklą telefonu, asmeniškai arba elektroniniu paštu (Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo 

skyriaus vedėją);  

4.4. Užtikrinant aplinkinių saugumą, Vaiko atstovas, atlydintis Stovyklos dalyvį, 

patvirtina, kad Stovyklos Dalyvis yra sveikas, nepasireiškė karščiavimas (37,3 C), neserga 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų, ūmių žarnyno ir kitomis užkrečiamosiomis ligomis;  

4.5. Užtikrinti, kad Stovyklos Dalyvis laikysis higienos reikalavimų (rankų higiena, 

kosėjimo, čiaudėjimo etiketas); 

4.6. Atsakyti už Stovyklos Dalyvio padarytą žalą (sugadintą inventorių ir kt.); 

4.7. Užtikrinti, kad Stovyklos Dalyvis į stovyklą neatsineš jokių vaistų, kurie nėra jam skirti 

gydytojo; 

4.8. Informuoti Stovyklos Organizatorių apie Stovyklos Dalyvio sveikatos sutrikimus (ligas, 

alergijas, vartojamus vaistus ir kt.) pasirašant Stovyklos dokumentus. Nepateikus informacijos apie 

Stovyklos Dalyvio poreikius, Stovyklos Organizatorius neturi galimybės į juos atsižvelgti ir 

neprisiima atsakomybės.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

5.1. Su šiomis Taisyklėmis privalo susipažinti kiekvienas Stovyklos Dalyvis, Vaiko atstovas, 

Stovyklos mokytojas. 

5.2. Asmuo, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir pasirašęs Sutartį, įsipareigoja jų laikytis ir 

prisiima visą atsakomybę už padarinius, kurie atsirado dėl šių Taisyklių nesilaikymo. 

 

______________________________ 


