
PANEVĖŽIO ROBOTIKOS CENTRAS ,,ROBOLABAS“ 

Biudžetinė įstaiga, kodas 195473036, Kniaudiškių g. 40, LT-37119 Panevėžys   
Tel. Nr. 8618 522 44, El. p.: www.robo-labas.lt  

  

DIENINĖS VAIKŲ POILSIO STOVYKLOS SUTARTIS  

  
2020 m. ___________________d. Nr. ________ 

Panevėžys  

  

I.  SUTARTIES ŠALYS   

Panevėžio švietimo centro padalinys Panevėžio robotikos centras ,,RoboLabas“ (toliau – Paslaugos teikėjas), atstovaujamas centro vadovės 

Vaidos Šiaučiūnės, veikiančios pagal Panevėžio švietimo centro direktoriaus 2019 m. rugsėjo 4 d. įgaliojimą Nr. IS-98(1.11.) (viena šalis) ir 

tėvai (globėjai, rūpintojai) – (kita šalis), atstovaujantys vaiko interesams (toliau – Paslaugos gavėjas),  

 

VIENO IŠ TĖVŲ, GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ VARDAS:  VAIKO VARDAS: 

PAVARDĖ: PAVARDĖ: 

TEL. NR.: METAI: 

EL.P. ADRESAS:  

sudaro šią dieninės vaikų poilsio stovyklos sutartį: 

II. SUTARTIES OBJEKTAS 

1. Vaiko įtraukimas į Panevėžio robotikos centro ,,RoboLabas“ organizuojamą dieninę vaikų vasaros poilsio stovyklą (toliau– Stovykla). 

 

III. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

2. Paslaugos teikėjas įsipareigoja:  
a.  vykdyti sveikos gyvensenos, sportinės, pažintinės, meninės, socialinės veiklos stovyklos programas. Ugdyti vaiko kūrybiškumą,  

savarankiškumą, asmenines ir socialines kompetencijas, sudaryti sąlygas vaiko saviraiškai; 

b.  užtikrinti vaiko priežiūrą, saugą, sveikatą ir žalingų įpročių prevenciją; 

c. suteikti vaikui būtiną medicininę, pedagoginę pagalbą; 

d. informuoti paslaugos gavėją vaikui susirgus ar įvykus nelaimingam atsitikimui; 

e. pateikti susipažinimui stovyklos veiklos programą ir veiklos grafiką. 

3. Paslaugos gavėjas įsipareigoja: 

4.1. užtikrinti, kad vaikas į stovyklą iš namų neatsivežtų rūkalų ir kitokių kvaišalų (alkoholio, narkotinių medžiagų); 

4.2. užtikrinti, kad į stovyklos užsiėmimus vaikas atvyktų nustatytu laiku, būtų sveikas, vasaros metu turėtų galvos apdangalą; 

4.3.  raštu pateikti pilną ir išsamią informaciją apie vaiko sveikatos sutrikimus (jeigu jų yra), į kuriuos turėtų atsižvelgti Paslaugos teikėjas, 
vykdant sutarties įsipareigojimus. Paslaugos gavėjas patvirtina, kad vaikas yra patikrintas bendrosios medicinos gydytojo ir prireikus gali 

pateikti medicininę pažymą apie jo sveikatą;  

4.4. prisiimti atsakomybę bei atlyginti nuostolius Paslaugos teikėjui, jei jo atstovaujamas vaikas stovyklos metu savo veiksmais padarytų turtinę 
žalą PRC ,,RoboLabas“ ar stovyklos metu naudojamam inventoriui; 

4.5. pasiimant vaiką iš stovyklos anksčiau stovyklos veiklos nustatyto laiko perspėti stovyklos grupės vadovą. Vaikui būnant su Paslaugos teikėju, 
atsakomybė už vaiko sveikatą ir saugumą tenka Paslaugos gavėjui; 

4.6. leisti stovyklos grupės vadovui, atvykus į stovyklą ir (ar) esant būtinumui patikrinti vaiko daiktus. 

 

IV.  SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

5. Sutartis įsigalioja nuo 2020 m.                  mėn.       d. ir galioja iki 2020 m.                       mėn.     d. 

6. PRC ,,RoboLabas“ turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl sutartyje numatytų vaiko ar Paslaugos gavėjo įsipareigojimų nevykdymo ir 

(ar) išsiųsti vaiką iš stovyklos jai nepasibaigus, jei vaikas nesilaikys stovyklos taisyklių: 
6.1. tinkamo elgesio kitų vaikų atžvilgiu (t. y. nesityčioti, nesimušti, nekelti pavojaus kitų vaikų sveikatai ir gyvybei, nevagiliauti ir pan.); 

6.2. nevartoti bei neplatinti rūkalų, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų; 

6.3. saugoti stovyklos Paslaugų teikėjo turtą, inventorių. 

6.4. Paslaugos gavėjas turi teisę nutraukti sutartį pagal PRC ,,RoboLabas“ vadovui pateiktą motyvuotą prašymą ir sugrąžinti mokestį už neišbūtą 
laikotarpį (jei stovyklos programa yra mokama), (išskyrus šios sutarties 6 punkto atvejus). 

Sutarties šalių parašai 

Paslaugos  teikėjas:    Paslaugos gavėjas: 

Panevėžio robotikos centro ,,RoboLabas“  

vadovė Vaida Šiaučiūnė  

 
 

  (vieno iš tėvų/ globėjo/ rūpintojo vardas, pavardė) 

A.V.                                            (parašas)                   (parašas) 

 

SUTINKU / NESUTINKU (reikiamą įrašyti) ___________________, kad mano vaikas būtų fotografuojamas stovyklos veiklų metu, o nuotraukos 
talpinamos ,,RoboLabo” interneto svetainėje (www.robo-labas.lt) ir socialiniame tinkle (www.facebook.com ).  

  

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                        (parašas) 

http://www.robo-labas.lt/
http://www.facebook.com/


 

 

AŠ, ŽEMIAU PASIRAŠĘS, SUTINKU, KAID: 

 

a) Panevėžio švietimo centro padalinio Panevėžio robotikos centras „RoboLabas“ (biudžetinė įstaiga, istaigos kodas: 195473036, adresas: 

Kniaudiškių g. 40, LT-37119, Panevėžys, tel. 8618 52244, e1. paštas: info@robo-labas.lt; toliau — PRC „RoboLabas“) gautų, tikslintų ir 

tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkytų šiuos mano ir mano atstovaujamo vaiko asmens duomenis: 

vardą, pavardę; telefono numerius; adresą; e1. pašto adresą; vaiko lankomą bendrojo ugdymo mokyklą, klasę; informaciją 

apie vaiko sveikatos būklę. 

b) mano ir mano atstovaujamo vaiko asmens duomenys, nurodyti šio sutikimo a) dalyje negali būti teikiami tretiesiems 

asmenims be atskiro mano sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai Lietuvos Respublikos teisės aktai numato tokių duomenų rinkimo ir teikimo 

tvarką bei duomenų gavėjus. Tokiu atveju turi būti pateikta informacija apie mano turimas teises tvarkant asmens duomenis, įmonės tikslų 

pavadinimą, kodą, buveinės adresą, telefono ryšio, fakso numerį arba elektroninio pašto adresą, taip pat iš kokių šaltinių ir  kokie asmens 

duomenys renkami ar kokius ketinama rinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ar juos ketinama tvarkyti, kam teikiami ar ketinami teikti, taip pat 

nurodant kitą įstatymuose reikalaujamą informaciją; 

c) neprieštarauju, kad mano ir mano atstovaujamo vaiko asmens duomenys būtų tvarkomi PRC „RoboLabas“ tvarkytojų 

(jiems suteiktų teisių apimtyje); 

d) žinau, kad kaip duomenų subjektas turiu šias teises: 

• susipažinti su savo ir savo atstovaujamo vaiko asmens duomenimis. (Duomenų subjektas, žodžiu arba raštu pateikęs prašymą ir 

savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar kitais įstatymų numatytais būdais tinkamai save identifikavęs, turi teisę gauti informaciją, iš 

kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per 

paskutinius vienerius metus. Tuo atveju, jei prašymas susipažinti su savo duomenimis PRC „RoboLabas“ pateikiamas tiesiogiai, t. y., atvykus į 

PRC „RoboLabas“, PRC „RoboLabas“ paprašo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; tuo atveju, jei prašymas siunčiamas paštu ar 

per pasiuntinį (kurjerį), prie jo turėtų būti pridėta notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; kai dėl informacijos apie 

asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turėtu pateikti atstovavimą patvirtinanti dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Duomenų 

subjektui turi būti atsakyta, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir prašomi duomenys jam turi būti pateikti ne vėliau kaip per 30 

(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jo kreipimosi gavimo dienos. Jei duomenų subjektas pageidauja, atsakymas jam pateikiamas raštu; 

•    reikalauti nedelsiant ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir/arba sustabdyti tokių asmens duomenų 

tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, kreipiantis rašytiniu prašymu, pateiktu 

asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, tinkamai save identifikavus. (Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens 

duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai ir kreipiasi į PRC „RoboLabas“, pastaroji nedelsdama 

privalo neatlygintinai patikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir duomenų subjekto prašymu (išreikštu rašytine forma) 

nedelsdama sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus 

saugojimą. Duomenų subjekto prašymu sustabdžius jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenys, kurių tvarkymo veiksmai  

sustabdyti, turi būti saugomi tol, kol bus ištaisyti ar sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui), 

išskyrus įstatymuose numatytas išimtis. Jeigu PRC „RoboLabas“ abejoja pateiktų asmens duomenų teisingumu, ji privalo sustabdyti tokių 

duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie asmens duomenys gali būti naudojami tik jų teisingumui patikrinti. 

Duomenų subjektui turi būti pranešta apie PRC „RoboLabas“ sprendimą, kurį ji priima ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo kliento 

reikalavimo gavimo (apie atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą). PRC 

„RoboLabas“ duomenų subjektą apie priimtą sprendimą informuoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo priėmimo dienos. PRC 

„RoboLabas“ privalo nedelsdama informuoti duomenų gavėjus apie ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų 

tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio klientų skaičiaus, duomenų 

laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų); 

• nesutikti, kad būtų tvarkomi mano ir mano atstovaujamo vaiko asmens duomenys. (Šiuo atveju PRC „RoboLabas“ privalo 

nedelsdama ir nemokamai nutraukti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. PRC „RoboLabas“ privalo 

pranešti duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus ne 

vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos); - gauti iš PRC „RoboLabas“ visą reikalingą informaciją aiškiai, 

suprantamai bei priimtina forma; 

• buvau informuotas, kad PRC „RoboLabas“ įsipareigoja užtikrinti mano ir mano atstovaujamo vaiko asmens duomenų 

saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio 

pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi PRC „RoboLabas“ darbuotojai bei jos atstovai įsipareigo ja saugoti 

Duomenų subjekto asmens duomenis. Taip pat esu informuotas, kad mano ir mano atstovaujamo vaiko asmens duomenys, nurodyti šio sutikimo 

a) punkte, aukščiau nurodytais tikslais duomenų valdytojų gali būti tvarkomi ne ilgiau kaip 5 (penkerius) metus nuo duomenų gavimo momento. 

 

 

 

 
 (Parašas) (Vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

S U T I K I M A S 

 

2020 m. ___________________ d. 

Panevėžys   

 

Sutinku, kad mano sūnus / dukra / globotinis ....................................................................................... 

                                                                                                        (vardas, pavardė) 

2020 m. PRC „RoboLabo“ stovyklos metu vyktų į ekskursijas, žygius, išvykas ir kt. 

 Atsitikus nelaimingam įvykiui, leidžiame suteikti pirmąją medicininę pagalbą.  

 Dėl vaiko saugaus elgesio taisyklių nesilaikymo įvykus nelaimingam atsitikimui, pretenzijų išvykos 
vadovui neturime. 

 SUTINKU, kad jei mano sūnus /dukra/globotinis nesilaikys saugaus elgesio taisyklių, išvyka būtų 

nutraukta ir įsipareigoju užtikrinti jos/jo saugų grįžimą į namus. 

 

Tėvų/ globėjų telefonas ........................................................................................................................ 

 

 

                      ...............................................................................                           ................................ 
                                    (tėvų, globėjų vardas, pavardė)                                                    (parašas) 

 

 

 

 

 

 


