Asmenų priėmimo į Prienų rajono
savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrą
tvarkos aprašo 2 priedas

IKI 14 METŲ ASMENŲ
UGDYMO SUTARTIS
20___ m. _____________ mėn. _____d. Nr. ______
Prienai
Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras, įmonės kodas 190203567, esantis adresu Birutės g.
7, Prienai (toliau – Centras), atstovaujamas direktoriaus Audronio Deltuvos, viena šalis, ir prašymą pateikęs
vienas iš tėvų/globėjų (rūpintojų) (toliau – Tėvai)__________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
(vieno iš tėvų vardas, pavardė, adresas ir telefonas)
atstovaujantis vaiko (toliau – Asmuo) _________________________________________________________
(vaiko vardas, pavardė, asmens kodas)
Interesams, kita šalis, sudaro šią sutartį:
I. SUTARTIES OBJEKTAS
1. Centras įsipareigoja ugdyti Asmenį pagal _____________________________________________ ugdymo
(sporto šakos pavadinimas)
programą ir pagal galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo saviraiškos poreikius, o Tėvai įsipareigoja sumokėti už
teikiamas neformaliojo švietimo paslaugas Prienų rajono savivaldybės tarybos nustatytą mėnesinį mokestį.
II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2. Centras įsipareigoja:
2.1. Ugdyti Asmenį pagal pasirinktą ugdymo programą nuo 20____ m. ___________________ mėn. _____ d.,
iki kol Asmuo baigs ugdymo programas arba sutartis bus nutraukta rašytiniu šalių susitarimu;
2.2. Užtikrinti kokybišką ugdymo programų vykdymą;
2.3. Užtikrinti tinkamas ugdymo sąlygas;
2.4. Užtikrinti ugdymą saugioje ir sveikoje aplinkoje;
2.5. Per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, sporto mokslo bei medicinos parengtomis ir praktikoje
pritaikytomis priemonėmis rengti sportininkus, galinčius deramai atstovauti Centrui, rajonui bei šaliai, įvairaus
rango varžybose;
2.6. Teikti Tėvams/globėjams (rūpintojams) informaciją apie Asmens ugdymo pasiekimus, elgesį, ugdymosi
sąlygas;
2.7. Skatinti Asmens kūrybiškumą, tenkinti saviraiškos poreikius, plėtoti įvairius savišvietos interesus;
2.8. Bendradarbiauti su Asmens tėvais;
2.9. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, vidaus teisės aktais, Tėvams pateikus reikiamus
dokumentus, taikyti Asmeniui lengvatas bei nuolaidas;
2.10. Organizuodamas ugdymo procesą vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais;
2.11. Saugoti suteiktą informaciją apie Asmenį, naudotis ja tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka
ir laikytis konfidencialumo;
2.12. Apsaugoti Asmenį nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo užsiėmimų metu, domėtis, ar Asmuo neturi
žalingų įpročių ir imtis galimų priemonių apsaugoti nuo jų.
3. Tėvai įsipareigoja:
3.1. Užtikrinti, kad Asmuo reguliariai lankytų užsiėmimus, be pateisinamos priežasties nepraleidinėtų
užsiėmimų;
3.2. Užtikrinti, kad Asmuo pagal savo gebėjimus ir poreikius atliktų užduotis;
3.3. Bendradarbiauti su treneriais ir Centro vadovybe sprendžiant Asmens ugdymosi klausimus;
3.4. Užtikrinti, kad Asmuo pagarbiai elgtųsi su bendraamžiais, treneriais bei kitais Centro bendruomenės
nariais, laikytųsi Centro vidaus tvarkos taisyklių, kitų vidaus teisės aktų;
3.5. Užtikrinti, kad Asmuo į Centro patalpas nesinešti dviračių, nesinaudoti riedlentėmis, riedučiais,
paspirtukais, nesivesti gyvūnų, nerūkyti, nevartoti dopingo preparatų, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių
medžiagų;
3.6. Užtikrinti, kad Asmuo tausotų ir saugotų Centro turtą, įstatymų nustatyta tvarka atlyginti Centrui už
mokinio padarytą žalą;
3.7. Informuoti apie Asmens sveikatos sutrikimus, į kuriuos privalo atsižvelgti Centro darbuotojai;
3.8. Užtikrinti, kad Asmuo nustatyti laiku pasitikrintų sveikatą ir pateikti sveikatos pažymą;
3.9. Užtikrinti, kad Asmuo dalyvautų organizuojamuose renginiuose;
3.10. Pagal galimybes aprūpinti Asmenį individualiomis ugdymosi priemonėmis;
3.11. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais įmokėti mokestį už teikiamas neformaliojo švietimo paslaugas;

3.12. Centrui reikalaujant, grąžinti Asmeniui išduotas ugdymo priemones ir aprangas.
III. MOKESTIS UŽ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ
4. Prienų rajono savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mėnesinis mokestis už šioje sutartyje numatytų
neformaliojo švietimo paslaugų teikimą mokamas už kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 25 d. Iš anksto
sumokėti galima ne daugiau, kaip už einamąjį pusmetį.
5. Asmenys atleidžiami nuo mokesčio už neformalųjį švietimą pagal Prienų rajono savivaldybės tarybos
patvirtintą tvarką.
IV. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
6. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.
7. Sutartis gali būti pakoreguota, pratęsta ar nutraukta rašytiniu šalių susitarimu.
8. Centras turi teise vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu:
8.1. Tėvai, raštu įspėti apie sutarties mokėjimo termino pažeidimą, šio pažeidimo nepašalina;
8.2. Asmuo 30 dienų iš eilės nelanko užsiėmimų ir per šį laikotarpį Tėvai raštu ar elektroniniu paštu
neinformuoja apie pageidavimą tęsti sutartį;
8.3. Asmuo kelia realią ir akivaizdžią grėsmę Centro bendruomenės narių saugumui.
9. Sutarties nutraukimas neatleidžia Tėvų nuo pareigos sumokėti mokestį už suteiktas Centro paslaugas ir
grąžinti Asmeniui išduotas ugdymo priemones ir aprangas.
10. Tėvai turi teisę nutraukti šią sutartį įspėję Centrą raštu prieš 10 dienų ir visiškai atsiskaitę už iki sutarties
nutraukimo suteiktas Centro paslaugas.
11. Asmeniui baigus ugdymo programą sutartis automatiškai nutraukiama.
V. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
12. Sudarydami šią sutartį Tėvai patvirtina, kad jiems yra žinoma ir jie neprieštarauja pateikti Asmens vardą ir
pavardę, asmens kodą ir kitus būtinus duomenis Centro veiklos vykdymui.
13. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, Centro veiklos, sutarties pažeidimo klausimai sprendžiami
tarpusavio derybose. Nepavykus susitarti, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka.
14. Šioje sutartyje neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.
15. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.
16. Centro kontaktinė informacija: tel. (8 319) 60 053, el. paštas info@prienusportas.lt, internetinė svetainė:
http://www.prienusportas.lt.
17. Sutikimas naudoti ir tvarkyti Asmens duomenis šiais tikslais:
17.1. Ugdymosi sutarties sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais Centras tvarkytų ir naudotų mano vaiko
vardą (-us) ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą, gimimo datą, asmens kodą.
SUTINKU □
NESUTINKU □
17.2. Tinkamų ugdymosi sąlygų užtikrinimo tikslu Centras tvarkytų ir naudotų informaciją, susijusią su mano
vaiko sveikatos būkle, kuri tiesiogiai daro įtaką vaiko ugdymuisi.
SUTINKU □
NESUTINKU □
17.3. Mano vaiko vardas ir pavardė būtų skelbiami Centro svetainės puslapyje www.prienusportas.lt
SUTINKU □
NESUTINKU □
17.4. Mano vaiko nuotrauka/nuotraukos būtų skelbiamos Centro svetainės puslapyje www.prienusportas.lt
SUTINKU □
NESUTINKU □
17.5. Vaizdo medžiaga, kurioje yra Jūsų vaikas, būtų skelbiama Centro svetainės puslapyje
www.prienusportas.lt
SUTINKU □
NESUTINKU □
Sutarties šalių parašai:
Centras: ____________________
(parašas)

__________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė)

Tėvai: ______________________
(parašas)

__________________________________________________
(vardas, pavardė)

Sutartis nutraukta:
Centras:____________________
(parašas)

__________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė)

Tėvai: ____________________
(parašas)

__________________________________________________
(vardas, pavardė)

A.V.

A.V.

