Elektroninio dokumento nuorašas

LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS VIRŠININKAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS VIRŠININKO 2016 M. GEGUŽĖS 31 D.
ĮSAKYMO NR. 144-V-141 ,,DĖL LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS
STOVYKLOS „KURSANTAS SAVAITEI“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
Nr.
Mastaičiai

1. P a k e i č i u Lietuvos policijos mokyklos stovyklos „Kursantas savaitei“ nuostatų,
patvirtintų Lietuvos policijos mokyklos viršininko 2016 m. gegužės 31 d. įsakymu
Nr. 144-V-141 ,,Dėl Lietuvos policijos mokyklos stovyklos „Kursantas savaitei“ nuostatų
patvirtinimo“, priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
2. S k e l b i u šį įsakymą Lietuvos policijos mokyklos interneto svetainėje.

Viršininko pavaduotojas,
atliekantis viršininko funkcijas

#135708, 2020-07-27

Mindaugas Bilius

Lietuvos policijos mokyklos jaunimo
stovyklos „Kursantas savaitei“
nuostatų
priedas
LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS JAUNIMO STOVYKLOS
„KURSANTAS SAVAITEI” SUTARTIS
20

m. ______ d.

Lietuvos policijos mokykla (toliau – stovyklos organizatorius), atstovaujama
(įgalioto asmens pareigos, vardas ir pavardė)

viena šalis ir vienas iš tėvų arba globėjas (kas nereikalinga, išbraukti) (toliau – stovyklautojo
atstovas), atstovaujamas Lietuvos policijos mokyklos jaunimo stovyklos „Kursantas savaitei“
(toliau – stovykla) dalyvio (stovyklautojo) interesams,
(vieno iš tėvų (globėjo) vardas, pavardė, adresas ir telefono Nr.)
kita šalis, sudaro šią sutartį:
I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS
Stovyklos organizatorius įsipareigoja stovyklos dalyviui

(vaiko vardas, pavardė)

stovykloje organizuoti ugdomąją programą_____________(tiksli stovyklos data) stovyklos organizatoriaus
buveinės adresu. Stovyklos trukmė – 5 dienos.
II SKYRIUS
SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Stovyklos organizatorius įsipareigoja:
1.1. įgyvendinti teminę stovyklos programą;
1.2. ugdyti jaunuolio (-ės) kūrybiškumą, savarankiškumą, asmenines ir socialines kompetencijas,
sudaryti jaunuoliui (-ei) bendravimo ir saviraiškos galimybes;
1.3. užtikrinti jaunuolio (-ės) priežiūrą, saugą, sveikatą ir žalingų įpročių prevenciją;
1.4. stovyklautojo pateiktus asmens duomenis naudoti tik stovyklos dokumentams įforminti;
1.5. informuoti stovyklautojo tėvus (globėjus) stovyklautojui susirgus, ar įvykus nelaimingam
atsitikimui.
2. Stovyklautojo atstovas (tėvai / globėjai) įsipareigoja:
2.1. susipažinti ir supažindinti jaunuolį (-ę) (stovyklos dalyvį) su Lietuvos policijos mokyklos
jaunimo stovyklos „Kursantas savaitei“ taisyklėmis (toliau – Taisyklės) (1 priedas);
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2.2. iki stovyklos pradžios pateikti stovyklos organizatoriui užpildytus stovyklos dokumentus:
stovyklautojo anketą, pasirašytą sutartį su jaunuolio (-ės) tėvais (globėjais) ir tėvų (globėjų) sutikimą
(2 priedas);
2.3. užtikrinti, kad stovyklos dalyvis į stovyklą neatsivežtų alkoholinių gėrimų, tabako gaminių,
psichoaktyviųjų medžiagų ir greitai gendančio maisto;
2.4. prisiimti atsakomybę ir atlyginti nuostolius stovyklos organizatoriui, jei jų atstovaujamas
stovyklos dalyvis stovyklos metu savo neatsargiais ar tyčiniais veiksmais padarytų žalos stovyklos
organizatoriui, kitiems stovyklautojams ar stovyklos metu naudojamam turtui;
2.5. raštu pateikti stovyklos organizatoriui informaciją apie jaunuolio (-ės) profilaktinio sveikatos
tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu, jaunuolio (-ės) dalyvavimas stovyklos organizuojamose
veiklose gali turėti įtakos jo sveikatai. Nenurodžius sveikatos ypatumų, nelaimės atveju atsakomybė tenka
tėvams (globėjams);
2.6. leisti medicinos specialistui teikti stovyklos dalyviui (stovyklautojui) būtinąją medicinos
priežiūrą ir pagalbą;
2.7. leisti stovyklos organizatoriui, atvykus į stovyklą ir (ar), esant būtinumui, patikrinti stovyklos
dalyvio daiktus;
2.8. laikytis stovyklos organizatoriaus sutartyje numatytų Taisyklių ir įsipareigojimų;
2.9. sutartimi stovyklautojas (jo atstovas) pareiškia, kad neprieštarauja, jog stovyklos
organizatoriaus stovykloje padarytos nuotraukos ir filmuota medžiaga yra stovyklos organizatoriaus
nuosavybė ir gali būti naudojama stovyklos organizatoriaus veiklos viešinimo tikslams;
2.10. stovyklos organizatoriui, priėmus sprendimą pašalinti stovyklautoją iš stovyklos už
stovyklautojo įsipareigojimų nevykdymą, savo lėšomis organizuoti jaunuolio (-ės) paėmimą iš stovyklos.
III SKYRIUS
KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
3. Stovyklos organizatorius neatsako už paliktus ar (ir) pamestus stovykloje stovyklos dalyvio
daiktus (jei randami palikti daiktai praneša ir atsiradus savininkui jie yra grąžinami) ir neatlygina dėl to
patirtų nuostolių.
4. Užtikrinant Taisyklių laikymąsi, stovyklos organizatorius turi teisę patikrinti stovyklos dalyvio
atsivežtus daiktus ir, esant būtinumui, juos laikinai paimti iš stovyklos dalyvio. Išvykstant iš stovyklos,
daiktai grąžinami stovyklos dalyviui ar stovyklautojo atstovui, išskyrus greitai gendantį maistą.
5. Stovyklos organizatorius turi teisę išsiųsti dalyvį iš stovyklos jai nepasibaigus, jei dalyvis
nesilaiko Taisyklių 7–10 punktų reikalavimų arba dėl blogo elgesio su kitais stovyklautojais.
IV SKYRIUS
SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
6. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki stovyklos veiklos pabaigos.
7. Stovyklos organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl sutartyje / Taisyklių
nustatytų stovyklautojo įsipareigojimų nevykdymo ir (ar) išsiųsti stovyklautoją iš stovyklos jai
nepasibaigus, jei stovyklautojas nesilaiko Taisyklėse nustatytų reikalavimų dėl blogo elgesio su kitais
stovyklautojais (terorizavimo, muštynių ir kitų veiksmų, keliančių pavojų kitų vaikų sveikatai bei
gyvybei, vagystės ir kita), dėl rūkymo, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo bei
platinimo, stovyklos turto, inventoriaus tyčinio gadinimo.
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8. Stovyklautojo atstovas turi teisę nutraukti sutartį pagal stovyklos organizatoriui pateiktą
motyvuotą prašymą, nurodyti sutarties nutraukimo priežastį ir pridėti tai patvirtinančius dokumentus
(pvz.: pažymą dėl ligos, traumos, nelaimės šeimoje ir kita).
9. Sutarties šalys ginčus sprendžia šalių gera valia. Šalims nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
10. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai
šaliai).

Stovyklos organizatorius

Stovyklautojo atstovas

Lietuvos policijos mokykla
Įmonės kodas 302442625
Mokslo g. 2, Mastaičių k.
Alšėnų sen., 53313 Kauno r. sav.
Tel. 8 700 60 075
El. p. mokykla@policija.lt

__________________________________________
(vardas, pavardė)

_________________________
(parašas)

__________________
(įgalioto asmens pareigos)
_____________________
(parašas)
_____________________
(vardas, pavardė)

#135708, 2020-07-27

A. V.

Lietuvos policijos mokyklos jaunimo
stovyklos „Kursantas savaitei“ sutarties
1 priedas

LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS JAUNIMO STOVYKLOS
„KURSANTAS SAVAITEI” TAISYKLĖS
I SKYRIUS
STOVYKLOS DALYVIO (STOVYKLAUTOJO) ĮSIPAREIGOJIMAI
1.
Laikytis
Lietuvos
policijos
mokyklos
jaunimo
stovyklos
„Kursantas savaitei” (toliau – stovykla) programoje nustatytos dienotvarkės ir tvarkos.
2. Laikytis drausmės ir atsakingų asmenų nurodymų.
3. Saugoti savo sveikatą ir nekelti pavojaus kitiems.
4. Saugoti ir tausoti stovyklos turtą bei inventorių.
5. Nesinaudoti mobiliuoju telefonu per užsiėmimus.
6. Nesivežti greitai gendančio maisto.
7. Nerūkyti.
8. Nevartoti alkoholinių gėrimų ir kitų psichotropinių medžiagų.
9. Neišeiti iš stovyklos teritorijos be atsakingų asmenų leidimo.
10. Nesimaudyti vandens telkiniuose be atsakingų asmenų leidimo ir priežiūros.
II SKYRIUS
TĖVŲ (GLOBĖJŲ) ĮSIPAREIGOJIMAI
11. Stovyklos organizatoriui atlyginti nuostolius, jei jų atstovaujamas stovyklos dalyvis
stovykloje savo veiksmais padarytų žalos stovyklos organizatoriui, kitiems stovyklautojams ar
stovykloje naudojamam turtui.
12. Užtikrinti stovyklos dalyvių (stovyklautojų) atvežimą į stovyklą ir jų išvykimą stovyklai
pasibaigus.
13. Esant svarbioms priežastims laikinai pasiimti stovyklautoją iš stovyklos, teikti raštišką
prašymą stovyklos vadovui ir prisiimti visą atsakomybę už stovyklautojo sveikatą ir saugumą.
14. Pasiimti stovyklautoją iš stovyklos, jei stovyklautojas yra išsiunčiamas iš stovyklos.
Pastaba. Už pasekmes, kilusias dėl stovyklautojo įsipareigojimų nevykdymo, stovyklos
organizatorius neatsako.
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Lietuvos policijos mokyklos jaunimo stovyklos „Kursantas savaitei“ taisykles perskaičiau,
supratau, kas parašyta, ir suprantu, kad už šių taisyklių nesilaikymą stovyklautojas gali būti
pašalintas (-a) iš stovyklos.
Susipažinome
(stovyklos dalyvis)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(tėvai / globėjai)

(parašas)

(vardas, pavardė)

#135708, 2020-07-27

Lietuvos policijos mokyklos jaunimo
stovyklos „Kursantas savaitei“
sutarties
2 priedas
SUTIKIMAS
_____________________
(data)

_____________________
(sudarymo vieta)

Aš, ____________________________________________, gim. _______________________,
(vieno iš tėvų (globėjo) vardas, pavardė)

(gimimo data)

atstovaudamas savo sūnui / dukrai / globotiniui / globotinei __________________________________,
(jaunuolio (-ės) vardas, pavardė)

gim._____________________ ,
(gimimo data)

patvirtinu, kad:
1. Su Lietuvos policijos mokyklos jaunimo stovyklos „Kursantas savaitei“ taisyklėmis
(toliau – Taisyklės) susipažinau ir su jomis supažindinau savo nepilnametį vaiką (-us) (globotinį (-ius).
2. Mano nepilnametis vaikas (-ai) (globotinis (-iai) yra įpareigoti laikytis Taisyklių ir prisiimu
visą su Taisyklių laikymusi ir žalos atsiradimu susijusią riziką.
3. Mano nepilnametis vaikas (-ai) (globotinis (-iai) yra fiziškai stiprus ir prisiimu visą su tuo
susijusią atsakomybę dėl galimų sveikatos sutrikimų ir jų atsiradimų.
4. Mano nepilnametis vaikas (-ai) (globotinis (-iai) neserga jokiomis ligomis, nėra tokios
būklės, kuriai esant negalėtų dalyvauti stovykloje.
5. Neturiu ir ateityje neturėsiu jokių reikalavimų dėl materialinės atsakomybės ar nematerialinės
atsakomybės stovyklos organizatoriui dėl mano vaiko (-ų) (globotinio (-ių) atvaizdo naudojimo šiame
sutikime nurodytais tikslais.
Sutinku:
1. Su Taisyklių nuostatomis.
2. Kad mano vaikui (-ams) (globotiniui (-iams) nesilaikant Taisyklių visa atsakomybė tenka
tėvams (globėjui (-ams) ir suprantu, kad stovyklos organizatorius nėra atsakingas už žalos (-ų)
atsiradimą.
3. Kad mano vaiko atvaizdas (nuotrauka, vaizdo įrašas), padarytas per vykstančią stovyklą
viešoje vietoje ar patalpoje, būtų naudojamas stovyklos organizatoriui neatlygintinai informacijai apie
stovyklos ir stovyklos organizatoriaus veiklą teikti.
Sutikimą perskaičiau, suprantu ir kaip atitinkantį mano valią pasirašau.
Jaunuolio (-ės) atstovas:
________________ _____________________________
#135708, 2020-07-27

(parašas)

(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Lietuvos policijos mokykla 302442625, Mokslo g. 2, Mastaičių
kaimas, Alšėnų seniūnija, Kauno rajono savivaldybė

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS VIRŠININKO 2016
M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO NR. 144-V-141 ,,DĖL
LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS
STOVYKLOS „KURSANTAS SAVAITEI“ NUOSTATŲ
PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-07-28 Nr. 144-V-131

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Mindaugas Bilius, atliekantis viršininko funkcijas

Sertifikatas išduotas

MINDAUGAS,BILIUS LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-07-28 13:51:16 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-07-28 13:51:29 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2020-07-02 11:03:57 – 2025-07-01 23:59:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Policijos departamentas prie LR VRM, į.k.188785847 LT",
sertifikatas galioja nuo 2019-06-03 07:52:14 iki 2022-06-02
07:52:14

Pagrindinio dokumento priedų skaičius
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Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.18
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-07-28
13:55:14)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2020-07-28 13:55:15 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

