VšĮ JAUNIMO SLĖNIS

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS 20... m. ........ mėn. ..... d. Nr. ….
1. SUTARTIES ŠALYS:
Viešoji įstaiga „Jaunimo slėnis (į. k. 121866822, adr. Konstitucijos pr. 25, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 272 2270, faks. (8 5) 272 5651, el. p. jnn@lvjc.lt,
a. s.: AB „Swedbank“ – LT257300010002430329, registro tvarkytojas – VĮ „Registrų centras“) (toliau sutartyje vadinamas Paslaugų teikėju)
ir ﬁzinis asmuo arba ﬁzinio asmens, kuriam nėra 14 metų, atstovas pagal įstatymą – tėvas/globėjas (toliau sutartyje vadinamas Paslaugų gavėju).
Paslaugų gavėjo vardas, pavardė:
Paslaugų gavėjo asmens kodas:
Ugdytinio , jaunesnio nei 14 metų amžiaus
Vardas, pavardė
Asmens kodas:
Adresas:
Telefonas:
El. paštas:
2. SUTARTIES OBJEKTAS
2.1. Paslaugų Teikėjas įsipareigoja teikti Paslaugų Gavėjui žemiau įvardintas paslaugas, o Paslaugų Gavėjas įsipareigoja sumokėti
už šias paslaugas šioje sutartyje numatyta tvarka.
2.2 Paslaugos pavadinimas:
2.3 Paslaugos rūšis:
2.4 Paslaugos teikimo terminas – nuo iki
2.5 Paslaugos kaina
2.6 Informacija apie Paslaugų gavėjo sveikatos sutrikimus Informacija apie Paslaugų gavėjo sveikatos sutrikimus
(ligas, alergijas, vartojamus vaistus ir kt.), į kurią turėtų atsižvelgti Paslaugų teikėjas:

2.7 Paslaugų gavėjo formaliojo ugdymo įstaiga (mokykla):
3. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
3.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
3.1.1. užtikrinti paslaugų, teikimą Paslaugų gavėjui pagal pasirinktą programą, apibrėžtą šios sutarties priede (Priedas Nr.1);
3.1.2. pateikti Paslaugų gavėjui tikslią ir neklaidinančią informaciją apie programos eigą (atvykimo bei išvykimo datas ir laikus bei lankomas vietas) ir jos
pasikeitimus arba programoje teikiamas paslaugas, numatytas šios sutarties priede.
3.1.3. prieš išvykstant į kelionę (tuo atveju, jeigu programa yra yra išvykstamoji), Paslaugų gavėjui pateikti: programos organizatoriaus atstovo pavardę,
adresą ir telefono numerį.
3.1.2. užtikrinti, kad Paslaugų gavėjui programa būtų teikiama saugioje ir sveikoje aplinkoje;
3.1.3. vykdant paslaugas vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei savo nuostatais;
3.1.4. užtikrinti, kad šios sutarties 3.4. punkte nurodyta medžiaga VšĮ „Jaunimo slėnis“ reklamos tikslams būtų naudojama laikantis Lietuvos Respublikos
teisės aktų ir nepažeistų Paslaugų gavėjo interesų.
3.2. Paslaugų teikėjas turi teisę:
3.2.1. siūlyti Paslaugų gavėjui kitą tokios pat kokybės ir trukmės programą, jeigu atsiranda nenumatytos aplinkybės, dėl kurių Paslaugos teikėjas negali
įgyvendinti programos numatytos šioje sutartyje ;
3.2.2. gražinti Paslaugos gavėjui, jau sumokėtą mokestį už programą tuo atveju, jeigu ji nevyksta dėl Paslaugos teikėjo kaltės.;
3.2.3. vienašališkai nutraukti šios paslaugos teikimą Paslaugos gavėjui, jei jo veiksmai programos įgyvendinimo metu kelia grėsmę kitų Paslaugos gavėjų
saugumui;
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3.3. Paslaugų gavėjas įsipareigoja:
3.2.1. bendradarbiauti su Paslaugų teikėjo atstovais sprendžiant klausimus, kilusius dėl šios sutarties sąlygų vykdymo;
3.3.2. jei Paslaugų gavėjas yra 14–17 metų (imtinai) amžiaus, pasirašant šią sutartį jis privalo pateikti vieno iš tėvų/globėjų pasirašytą sutikimą pasirašyti
šią sutartį bei to tėvo/globėjo asmens dokumento kopiją, patvirtintą tėvo/globėjo parašu;
3.3.3. laikytis „Naudojimosi LVJC neformaliojo švietimo paslaugomis taisyklių“ bei kitų Paslaugų teikėjo vidaus tvarkos taisyklių, pagarbiai elgtis su kitais
bendruomenės nariais;
3.3.4. pranešti apie šioje sutartyje nurodytų kontaktinių duomenų pasikeitimą ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo jų pasikeitimo;
3.3.5. paslaugų teikėjui pristatyti bendrojo sveikatos patikrinimo pažymos kopiją (027-1a) pirmąją programos įgyvendinimo dieną.
3.4. Šia sutartimi Paslaugų gavėjas (jo atstovas) pareiškia, kad neprieštarauja, kad paslaugos teikimo metu padarytos nuotraukos bei ﬁlmuota medžiaga
VšĮ „Jaunimo slėnis“ nuosavybė ir gali būti naudojama Paslaugų teikėjo reklamos tikslams be atskiro Paslaugų gavėjo (jo atstovo) sutikimo.
4. ATSISKAITYMO TVARKA
4.1. Paslaugų gavėjas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo datos sumoka už paslaugas VšĮ „Jaunimo slėnis“ kasoje arba pavedimu į
VšĮ „Jaunimo slėnis“ banko sąskaitą šioje sutartyje nurodytą mokestį.
4.2. Tuo atveju, jei Paslaugų gavėjas dėl ligos nedalyvauja programoje, jam, remiantis raštišku paslaugos gavėjo prašymu, gali būti gražinama dalis
mokesčio už programą, kurią sudaro išlaidos maitinimui (tuo atveju, jeigu maitinimas buvo numatytas programoje). Kompensavimas už ligą gali būti
vykdomas tik tuomet, jei paslaugos gavėjas pateikia medicininę pažymą (forma Nr.094/a).
4.3. Tuo atveju, jei Paslaugų gavėjas be pateisinančių priežasčių nedalyvauja programoje – sumokėtas mokestis jam negrąžinamas.
5. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
5.1. Sudaryta sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki programos vykdymo paskutinės dienos.
5.2. Neįvykdytos šios sutarties sąlygos galioja ir po sutarties pasibaigimo iki visiško jų įvykdymo;
5.3. Sutarties nuostatos gali būti keičiamos abiems šalims pasirašius sutarties pakeitimo formą.
6. ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS
6.1. Tuo atveju, jei Paslaugų gavėjas vengia laiku atsiskaityti už suteiktas paslaugas šioje sutartyje numatytais terminais, Paslaugų teikėjas turi teisę
skaičiuoti 0,2 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną.
6.2. Tuo atveju, jei Paslaugų gavėjas vengia laiku atsiskaityti už suteiktas paslaugas sutartyje numatytais terminais, Paslaugų teikėjas, siekiant išieškoti
skolą, turi teisę kreiptis į skolų išieškojimo paslaugas teikiančias įstaigas, tokiu atveju perleidžiant reikalavimo teisę trečiajam asmeniui, ir/arba skelbti
Paslaugų gavėjo duomenis viešuose skolininkų registruose, Paslaugų teikėjas užtikrina, kad perleidžiant reikalavimo teises, Paslaugų gavėjui bus užtikrinamas šioje sutartyje numatytų paslaugų teikimas. Papildomos Paslaugų teikėjo išlaidos, susijusios su įsiskolinimų išieškojimu, yra dengiamos Paslaugų
gavėjo sąskaita.
6.3. Visi tarp šalių kilę ginčai dėl sutarties vykdymo sprendžiami derybomis. Nepavykus jų išspręsti derybų būdu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.
6.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.
Paslaugų gavėjas patvirtina, kad yra supažindintas su Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme numatytomis teisėmis:
žinoti (būti informuotam) apie šioje sutartyje pateiktų asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su šiais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti ar sunaikinti asmens duomenis įstatymo numatytais atvejais, nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI:
Paslaugų teikėjas:

Paslaugų gavėjas:
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(parašas)

(vardas pavardė)

(parašas)
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