
  
SUTARTIS DĖL DALYVAVIMO IŠVYKOJE “WE GO SKIING 

VAL DI SOLE, Italijoje 

2016-03-12 / 2016-03-19”  
Nr. 2016-03-01 

2016-__-__  

Kaunas  
 

 

VšĮ „Tarptautinis bendradarbiavimo centras“, juridinio asmens kodas 303107779, buveinės adresas Sodžiaus g. 1, Tičkūnų 

k., Panevėžio r. sav. (toliau – Įstaiga), ir 
 
___________________________, asmens kodas__________________________, gyvenantis  
            (vardas, pavardė) 

 
_______________________________________________, (toliau – Dalyvis), 
                          (adresas)  
 
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
 

ATSIŽVELGIANT į tai, kad: 

-  jaunų asmenų grupė, kurios nariu yra ir Dalyvis (toliau – Grupė), siekia nuo 2016 m. Kovo 12 d. iki kovo 19 d. 

keliauti lėktuvu ir autobusu į Val Di Sole slidinėjimo kurortą Italijoje (toliau – Išvyka); 

-  Grupės nariams visiems kartu įsigyjant prekes ir paslaugas gali būti geriau užtikrinami Grupės narių interesai; 

-  Įstaiga nėra profesionalus kelionių organizatorius,  
 

Šalys sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis): 
 

1 Straipsnis. Sutarties dalykas 
 

1.1. Šalys susitaria, kad Įstaiga Grupės narių naudai ir interesais užsakys žemiau šioje Sutartyje nurodytas Išvykai 

reikalingas prekes ir paslaugas, o Grupės nariai, įskaitant Dalyvį, proporcingai atlygins Išvykai reikalingų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidas. 
 

2 Straipsnis. Šalių teisės ir įsipareigojimai 
 

2.1. Dalyvis įsipareigoja:  
2.1.1. Išvykos metu turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę) galiojantį ne 

mažiau nei 3 (tris) mėnesius pasibaigus Išvykai; 

2.1.2. Savarankiškai pasirūpinti Išvykai reikalingu kelionių draudimu bei Europos sveikatos draudimo kortele ir 

padengti visas papildomas išlaidas, susijusias su medicininių paslaugų teikimu Dalyviui Išvykos metu; 

2.1.3. Padengti proporcingą dalį Išvykai reikalingų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų;  

2.1.4. Savarankiškai įsigyti Išvykai reikalingas prekes ir paslaugas, kurių įsigijimo Įstaiga nekoordinuoja ir kurios nėra 

aptartos šioje Sutartyje; 

 2.1.5 Įstaigai pateikti teisingą ir tikslią jos prašomą ir tinkamai Išvykai organizuoti būtiną informaciją; 

2.1.6. Laiku atvykti į išvykimo vietą, laikytis Įstaigos nurodomų saugumo taisyklių ir rekomendacijų, laikytis viešosios 

tvarkos taisyklių, gerbti kitus Grupės narius ir kitus su Išvyka susijusius paslaugų teikėjus; 

2.1.7. Atsakyti už Išvykos metu trečiųjų asmenų turtui padarytą žalą (nakvynės vietos inventoriaus sugadinimą, 

autobuso sugadinimą ir pan.); 

2.1.8. Pranešti Įstaigai apie tai, kad negalės vykti į Išvyką, ne vėliau kaip 2014-12-15 dienos. Dalyviui laiku 

pranešus apie negalėjimą dalyvauti Išvykoje dėl rimtų priežasčių, Įstaiga įsipareigoja grąžinti Dalyvio pervestą 

lėšų sumą, skirtą padengti proporcingą dalį Išvykos išlaidų. Dalyviui laiku nepranešus apie negalėjimą 

dalyvauti Išvykoje, Dalyvio pervesta Įstaigai lėšų suma negrąžinama; 



2.1.9. Nevartoti jokių narkotinių ar psichiką veikiančių medžiagų visos Išvykos metu. 

2.2.  Dalyvis patvirtina, kad supranta, jog yra atsakingas už savo saugumą ir sveikatą visos Išvykos metu.  
2.3.  Dalyvis prisiima visišką atsakomybę dėl jo patirtų papildomų išlaidų ar negalėjimo su Grupe dalyvauti Išvykoje, 

kurie atsirado Dalyviui nesilaikant Sutartyje numatytų Dalyvio pareigų ar atitinkamoje vietoje taikytinos teisės 

reikalavimų. 
 

2.4. Įstaiga įsipareigoja: 

2.4.1. Užsakyti išvykai reikalingas paslaugas – kelionę autobusu (Lietuva - Italija - Lietuva), 7 nakvynės slidinėjimo 

kurorte (Sole Alto apartamentuose). 

2.4.2.  Pateikti Dalyviui informaciją apie tikslų išvykos laiką, Išvykai užsakytos nakvynės vietas ir sąlygas, bei kitą 

reikšmingą informaciją apie Išvykai reikalingų prekių ir paslaugų įsigijimą; 

2.4.3. Dalyvio suteiktus asmens duomenis naudoti tik Išvykoje reikalingų dokumentų įforminimui ir informavimui apie 

ateityje organizuojamas veiklas. 
 

2.5. Įstaiga turi teisę:  
2.5.1. atšaukti Išvykai reikalingų prekių ir paslaugų įsigijimą, jeigu nesusirenka reikiamas 49 išvykos dalyviai. Įstaiga 

įsipareigoja pranešti Dalyviui apie neįvyksiančią Išvyką likus ne mažiau kaip 1 (vienam) mėnesiui iki Išvykos 

pradžios. Tokiu atveju Įstaiga grąžina Grupės nariams, įskaitant Dalyvį, jų pervestas lėšas, skirtas padengti Išvykai 

reikalingų prekių ir paslaugų įsigijimą; 

2.5.2. prašyti Dalyvio pateikti informaciją, reikalingą atitinkamų dokumentų, susijusių su Išvyka pildymui. 
 

2.6. Įstaiga neatsako už:  
2.6.1. Išvykai reikalingų prekių ir paslaugų teikėjų suteiktų paslaugų kokybę; 

2.6.2.  už Išvykos atšaukimą dėl nuo Įstaigos nepriklausančių priežasčių;   
2.6.3. papildomas išlaidas, kurias patyrė Dalyvis Išvykos metu, dėl trečiųjų asmenų netinkamo pareigų vykdymo;  

2.6.4. jokias kitas papildomas išlaidas, turtinę ir neturtinę žalą, kurias patyrė Dalyvis Išvykos metu, ir dėl kurių 

atsiradimo nėra Įstaigos kaltės. 

 

3 Straipsnis. Bendrosios nuostatos 
 

3.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.  

3.2. Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

3.3. Visi ginčai, nesutarimai, reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar 

negaliojimu, yra sprendžiami Šalių tarpusavio derybų būdu. Jei tokių ginčų, nesutarimų ar reikalavimų nepavyksta 

išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo pirmosios pretenzijos pateikimo dienos, jie turi būti sprendžiami 

Lietuvos Respublikos teisme. 

3.4. Ši Sutartis pasirašyta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai. 
 
Ši Sutartis Šalių perskaityta, jų suprasta dėl turinio ir pasekmių, ir kaip atitinkanti jų valią ir ketinimus, priimta ir 

pasirašyta. 

 
 
Įstaiga 
 
 
 

VšĮ „Tarptautinis bendradarbiavimo 

centras“

Dalyvis 
 
  
Vardas pavardė: 

 
Juridinio asmens kodas 303107779 

Sodžiaus g. 1, Tičkūnai, LT-38413 Panevėžio 
ParašasTel. 867931214 
Vadovas Mindaugas Kikutis 


