SUTARTIS Nr.2019-.....................
2019 m. ..........................................d.
VŠĮ Gerumo lietus registruota adresu Šaltinio g.4-4, Vaidotai, im.k 300573533 , atstovaujama direktoriaus Nerijaus
Budraičio, veikianti pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Vykdytoju,
ir .................................................................. asm.k.......................................toliau vadinamas Klientu, kurie po vieną
vadinami šalis, o kartu sutartyje vadinami šalimis, sudarėme šią sutartį (toliau - sutartis):
1.

Sutarties objektas.
1.1 Vykdytojas įsipareigoja teikti Kliento vaikui (globotiniam)
………………………………………………………………………………….(vaiko vardas, pavardė, asmens
kodas) (toliau stovyklautojui) vaikų poilsio paslaugas –Dienos stovykla Vilniuje (Toliau –Paoilsio paslaugas)
1.2 Poilsio paslaugų trukmė ….…dienos. Dienos stovyklos pamaina 2019 …………. – 2019 ……………….
1.3 Dienos stovyklos pamaininos eigoje:
- pramoginė veikla pamainos eigoje;
- 2 kartų maitinimas per dieną,
- futbolo treniruotės bei kitos pramogos,
Detali programa nurodoma Priedas NR.1
1.4. Klientas įsipareigoja už dienos stovyklą sumokėti …….. Eur. Į atsiskaitomąją sąskaitą sumokamas avansas lygus
20 eur. Likusi suma sumokama iki pamainos pradžios. Pavedimo paskyroje būtina nurodyti vaiko vardą, pavardę
bei dienos stovyklos pamainos datą. Avansas mokamas: LT89 7300 0101 4288 2170

2.

Vykdytojo teisės ir pareigos
2.1. Vykdytojas organizuoja dienos stovyklos pramogas ir užsiėmimus stovyklautojams pagal nustatytą tvarkaraštį
2.2. Vykdytojas atsako už vaikų saugumą Dienos stovyklos metu.
2.3. Vykdytojas turi teisę priimti į vasaros poilsio stovyklą tik tuos stovyklautojus, už kurių poilsį Klientas iš visiškai
ir laiku sumokėjo.

3.

Kliento teisės ir pareigos
3.1. Klientas įsipareigoja laiku ir tinkamai sumokėti už jam teikiamas paslaugas. Atsiskaitymas laikomas įvykdytu
tinkamai: jei mokama grynaisiais pinigais, įnešus juos į Vykdytojo kasą; mokant pavedimu – kai lėšos faktiškai
patenka į Vykdytojo atsiskaitomąją sąskaitą.
3.2. Atsiskaitymas vykdomas ne vėliau nei pamainos dienos pradžioje.
3.3. Klientas įsipareigoja atlyginti stovyklautojo padarytą žalą Vykdytojui (už sugadintą inventorių, ir kt).

4. Paslaugų kaina ir paslaugų teikimo intensyvumas
4.1. Atvykimas ir registracija 8:00 val Oranžinėje Ozazėje (Šleževičiaus 7)
4.2. Vykdytojas pasilieka teisę keisti tvarkaraštį, tačiau apie tai būtinai turi pranešti klientui iš anksto.
5. Kitos sąlygos
5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.
5.2. Ginčai, kylantys iš šios sutarties, ar kitaip su ja susiję, sprendžiami šalių susitarimu, o neradus abiem šalims priimtino
kompromiso per 10 dienų laikotarpį, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
5.3. Pranešimai, sąskaitos ir dalykinė korespondencija tarp Kliento ir Vykdytojo bus siunčiama registracijos anketoje
nurodytais adresais. Pasikeitus šalių adresams ar rekvizitams, šalys privalo viena kitą informuoti ne vėliau kaip per
24 val.
5.4. Klientas patvirtina, jog jam buvo suteikta visa reikalinga informacija, susijusi su paslaugų teikimu.
Juridinių šalių parašai ir rekvizitai
VYKDYTOJAS
VŠĮ Gerumo lietus
Įm.k. 300573533
Šaltinio g.4-4, Vaidotai
tel.+37063007258,
E-vaikaistovykloje@gmail.com

Direktorius
Nerijus Budraitis

KLIENTAS
Vardas, pavardė……………………………..
Kontaktinis tel………………………………
Email…………………………………………
Parašas.......................................................

