Neformaliojo vaikų švietimo
lėšų skyrimo ir panaudojimo
tvarkos aprašo
3 priedas
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKIMO SUTARTIS
Sutarties sudarymo data (MM-mm-dd): 2021-

Registracijos data: ..........................

Sutarties sudarymo vieta: Vytenio 46B, Vilnius

Registracijos numeris: .................

Paslaugos gavėjas (mokinys)
(vardas, pavardė), asmens kodas
,
atstovaujamas vieno iš tėvų / globėjų
(vardas, pavardė)],
toliau vadinamas Paslaugos gavėju, ir Viešoji įstaiga Laipiotojų uolomis klubas, teikėjo kodas 125815693,
atstovaujamas (-a) direktorės Margaritos Smirnovienės, veikiančio pagal organizacijos įstatus, toliau
vadinamas Paslaugos teikėju, sudarė šią paslaugų teikimo sutartį (toliau vadinama Sutartimi):

1.

I.
Sutarties objektas
Paslaugos gavėjo (mokinio) dalyvavimas Paslaugos teikėjo vykdomoje neformaliojo vaikų švietimo
programoje Laipiojimo sporto treniruotės (toliau – NVŠ programa) pagal iš anksto su Paslaugos gavėju
suderintą grafiką.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

II.
Paslaugos kaina ir atsiskaitymo tvarka
Paslaugos kaina (iš viso): 45 Eur už vieną paslaugos teikimo mėnesį.
NVŠ tikslinių valstybės / Europos Sąjungos lėšų suma (krepšelis) vienam NVŠ programoje
dalyvaujančiam vaikui: 15 Eur per mėnesį.
Paslaugų kaina pritaikius NVŠ tikslines Europos Sąjungos fondų / valstybės lėšas: 30 Eur už vieną
paslaugų teikimo mėnesį.
NVŠ programos finansavimas tikslinėmis valstybės / Europos Sąjungos lėšomis skiriamas savivaldybės
sprendime (-uose) nustatytais terminais.
Paaiškėjus, kad Paslaugos gavėjo (mokinio) dalyvavimui Paslaugos teikėjo vykdomoje NVŠ programoje
tikslinės valstybės / Europos Sąjungos lėšos neskirtos dėl to, kad Paslaugos gavėjui (mokiniui) tikslinės
valstybės / Europos Sąjungos lėšos taikomos kito NVŠ teikėjo programai vykdyti, NVŠ programos
vykdymo kainos skirtumą Paslaugos gavėjas turi grąžinti Paslaugos teikėjui.
7.1. Paslaugos kaina mažinama NVŠ tikslinių valstybės / Europos Sąjungos lėšų suma. Trūkstamą lėšų
sumą Paslaugos gavėjas sumoka Paslaugos teikėjui iki kiekvieno mėnesio 1 dienos, iki NVŠ programos
vykdymo pabaigos 2022-08-31. NVŠ programos finansavimas prasideda nuo 2021 metų spalio mėnesio.
7.2. Paslaugos gavėjas sutinka dalyvauti NVŠ programoje, jeigu karantino, ekstremalios situacijos,
ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų
mokinių sveikatai ir gyvybei laikotarpiu ji būtų vykdoma nuotoliniu būdu
7.3. Laipiojimo salės saugumoir lankomumo taisyklės apibrėžtos šios sutarties priede.
III.

Įsipareigojimai

9. Paslaugų gavėjas patvirtina, kad:
9.1. NVŠ programoje dalyvaujantis vaikas yra besimokantis bendrojo ugdymo mokykloje (pagal pradinio,
pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą);
9.2. pasirenka tik šią vieną Paslaugos teikėjo vykdomą NVŠ programą, kuriai bus skiriamos tikslinės NVŠ
valstybės / Europos Sąjungos lėšos;
9.3. jam yra žinoma ir jis neprieštarauja, kad Paslaugų teikėjas pateiks Paslaugos gavėjo (mokinio) vardą ir
pavardę, asmens kodą ir kontaktus NVŠ programų tikslinį finansavimą koordinuojančioms institucijoms dėl
NVŠ programos finansavimo.
10. Paslaugos teikėjas įsipareigoja:
10.1. teikti paslaugas Paslaugos gavėjui, kaip tai apibrėžta Sutartyje pagal pasirinktą NVŠ programą;
10.2. užtikrinti, kad NVŠ programa būtų įgyvendinama tam pritaikytose patalpose, taikant tam būtiną įrangą
ir priemones;
10.3. užtikrinti vaikui saugią ir sveiką ugdymo (si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka;
10.4. užtikrinti, kad Paslaugų gavėją ugdys Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatytus reikalavimus
atitinkantys neformaliojo švietimo mokytojai;
10.5. pateikti Vilniaus miesto savivaldybei ir Mokinių registrui NVŠ programoje dalyvaujančio Paslaugos
gavėjo (mokinio) vardą ir pavardę, asmens kodą ir kontaktus, kad Paslaugos gavėjui (mokiniui) būtų suteiktos
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tikslinės valstybės / Europos Sąjungos NVŠ lėšos dalyvauti NVŠ programoje;
10.6. naudoti NVŠ programos vykdymo tikslines valstybės / Europos Sąjungos lėšas teisės aktų nustatyta
tvarka ir užtikrinti šių lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį.
11. Paslaugos gavėjas įsipareigoja:
11.1. užtikrinti Mokinio punktualų ir reguliarų užsiėmimų lankymą, informuoti Paslaugos teikėją apie
Mokinionedalyvavimo užsiėmimuose priežastis;
11.2. bendradarbiauti su Paslaugos teikėju sprendžiant Mokinio ugdymosi ir elgesio klausimus;
11.3. įstatymų nustatyta tvarka atlyginti Mokinio padarytą žalą Paslaugos teikėjui;
11.4. raštu informuoti apie Mokinio sveikatos sutrikimus, į kuriuos turėtų atsižvelgti Paslaugos teikėjas;
11.5. sutartyje nustatyta tvarka ir terminais įmokėti mokestį už Paslaugos teikėjo teikiamas neformaliojo
vaikųšvietimo paslaugas.
IV.
Sutarties galiojimas ir nutraukimo tvarka
12. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki NVŠ programos pabaigos, o finansinių
įsipareigojimų atžvilgiu – iki galutinio tarpusavio atsiskaitymo.
13. Paslaugos teikėjui nebegalint užtikrinti NVŠ programos finansavimo tikslinėmis valstybės / Europos
Sąjungos lėšomis, Sutartis gali būti nutraukiama šalių susitarimu. Sutarties šalims priėmus sprendimą
nenutraukti Sutarties, Paslaugos gavėjas įsipareigoja mokėti Sutarties 2 punkte nurodytą paslaugos kainą
likusįlaikotarpį.
14. Paslaugos gavėjas turi teisę nutraukti šią Sutartį apie tai įspėjęs Paslaugos teikėją prieš 30 dienų ir
visiškaiatsiskaitęs su Paslaugos teikėju už iki Sutarties nutraukimo suteiktas paslaugas.
15. Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei įspėjus Paslaugos gavėją jo nurodytu el.
paštu prieš 10 dienų apie bet kurio Sutarties 10.1–10.5 papunkčio pažeidimą šis pažeidimas per Paslaugos
teikėjo nustatytą terminą yra nepašalinamas.
V.
Baigiamosios nuostatos
16. NVŠ programa baigiama vaikų įgūdžių vertinimu ir aptarimu.
17. Bet kokie papildomi susitarimai tarp Paslaugos gavėjo ir Paslaugos teikėjo gali būti sudaromi
atskirususitarimu.
18. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja tik sudaryti raštu.
19. Pasikeitus adresams, telefonų ir faksų numeriams, banko rekvizitams, Sutarties šalys įsipareigoja apie
tainedelsdamos raštu informuoti viena kitą.
20. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami
LietuvosRespublikos įstatymų nustatyta tvarka.
21. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodos teisinės galios egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną
kiekvienaišaliai.
Sutarties šalių rekvizitai ir parašai:
Paslaugos gavėjas
(vardas pavardė)

Paslaugos teikėjas
Viešoji įstaiga Laipiotojų uolomis klubas

Parašas

Parašas
Direktorė Margarita Smirnovienė --

__________________(adresas)
(telefonas)
(el. paštas)

Žirmūnų 123-53, LT-09188, Vilnius
Telefonas 8 615 59925
info@climbing.lt

Jeigu sutartį pasirašė mokinys nuo 14 iki 18 metų:
Sutinku, kad mano sūnus/dukra/globotinis (-ė) dalyvautų Paslaugos teikėjo vykdomoje
neformaliojo vaikų švietimo programoje ir pasirašytų Sutartį.
[Vieno iš tėvų / globėjų vardas, pavardė]
Parašas
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Sutartis nutraukta:____________________________
[data nuo kada sutartis nutraukiama
_________________________________________________________________________________
[Nutraukimo priežastis, pagrindas]
Paslaugos gavėjas

_________________________

Paslaugos teikėjas______________________

SUTARTIES PRIEDAS NR. 1
UAB Montis magia bendradarbiaudama su Viešoji įstaiga Laipiotojų uolomis klubu įsipareigoja:
1.1. Apibrėžtomis savaitės dienomis bei nustatytu dienos laikotarpiu (informacija skelbiama
www.montismagia.lt) organizuoti Laipiojimo užsiėmimus bei skirti užsiėmimų vadovą.
1.2. Laipiojimo užsiėmimų metu užtikrinti Vaiko saugumą. Vaiko saugumas ir sveikata garantuojama tik
tuo atveju, kai vaikas Laipiojimo užsiėmimo metu paiso bei pripažįsta patvirtintas ir salėje skelbiamas
MONTIS MAGIA LAIPIOJIMO UOLOMIS SALĖS TAISYKLES (priedas Nr.2), naudoja pagal
paskirtį priemones skiriamas Laipiojimo užsiėmimo metu bei klauso ir vykdo Laipiojimo užsiėmimų
vadovo nurodymus.
1.3. Vaikui susižeidus nedelsiant informuoti Klientą ir atitinkamas sveikatos priežiūros įstaigas.
1.4. Jei Paslaugos gavėjas teiraujasi - teikti informaciją Paslaugos gavėjui apie jo Vaiko Laipiojimo
užsiėmimų organizavimo sąlygas ir Vaiko pasiekimus.
1.5. Vaikui, pažeidusiam sutarties sąlygas, taikyti drausmines nuobaudas Laipiojimo užsiėmimo metu:
1.5.1. pastaba (už nedidelius Montis Magia salės taisyklių bei Laipiojimo užsiėmimų tvarkos
pažeidimus);
1.5.2. sėdėjimu salėje ant suoliuko 3-5 minutes (už sistemingą reikalavimų pažeidimą);
1.5.3. šalinimu iš Laipiojimo užsiėmimo (už grubius nusižengimus), apie tai informuojant Paslaugos
gavėją.
1.6. Išklausyti Paslaugos gavėjo nuomonę sprendžiant Vaiko Laipiojimo užsiėmimų organizavimo
klausimus.
Paslaugos gavėjas įsipareigoja:
1.7. Sumokėti UAB Montis magia už Vaiko Laipiojimo užsiėmimus pagal pasirinktą užsiėmimų lankymo
intensyvumą (informacija skelbiama www.montismagia.lt) bei teikiamas papildomas mokamas
paslaugas, kuriomis naudojasi Vaikas.
1.8. Užtikrina, kad Vaikas paiso bei pripažįsta patvirtintas ir salėje skelbiamas MONTIS MAGIA
LAIPIOJIMO UOLOMIS SALĖS TAISYKLES (priedas Nr.2), naudoja pagal paskirtį priemones
skiriamas Laipiojimo užsiėmimo metu bei klauso ir vykdo Laipiojimo užsiėmimų vadovo nurodymus.
1.9. Suteikti UAB Montis magia informaciją apie Vaiko sveikatos būklę bei išskirtiną elgesį.
1.10. Pristatyti pažymą apie Vaiko sveikatos būklę iš sporto dispanserio, jei Vaikas ruošiasi dalyvauti
varžybose arba iš šeimos gydytojo, jei varžybose dalyvauti neplanuoja.
1.11. Ugdyti Vaiko pagarbą bendraamžiams, vyresniesiems bei kitiems Laipiojimo užsiėmimų dalyviams.
1.12. Informuoti UAB Montis magia salės administratorių telefonu arba el. paštu, vaikui susirgus ar dėl kitų
svarbių priežasčių vaikui negalint nuvykti į Laipiojimo užsiėmimą ir apie vaiko sveikatą, jei ji turi
įtakos Laipiojimo užsiėmimų organizavimo procesui.
1.13. Bendradarbiauti su UAB Montis magia bei Laipiojimo užsiėmimų vadovais sprendžiant Vaiko
Laipiojimo užsiėmimų klausimus, koreguojant Vaiko elgesį.
1.14. Atlyginti UAB Montis magia padarytą materialinę žalą.
1.15. Atsakyti už vaiko saugumą, kai jis nedalyvauja Laipiojimo užsiėmimuose.
Papildomi susitarimai
1.16. Fotografavimas. Klientas sutinka, kad Vaikas bus fotografuojamas ir (ar) filmuojamas laipiojimo
užsiėmime, laipiojimo renginiuose, varžybose ir už jų ribų. UAB Montis magia įsipareigoja kiekvienu
konkrečiu atveju įvertinti nuotraukos pobūdį ir Vaikų nuotraukas naudoti atsakingai. Nuotraukos ar
filmuota medžiaga gali būti naudojama/ skelbiama UAB Montis magia internetinėje svetainėje, UAB
Montis magia socialinių tinklų puslapiuose, UAB Montis magia pristatančiuose renginiuose ar
leidiniuose. Tėvai turi teisę atšaukti sutikimą bet kuriuo momentu.
1.17. Įsigaliojus naujam bendram duomenų apsaugos reglamentui (BDAR) Paslaugos gavėjas sutinka, jog
Paslaugos gavėjo ir Paslaugos gavėjo Vaiko/Globotinio asmens duomenys (vardas, pavardė, el.
paštas, telefono numeris) būtų naudojami teikti informaciją Klientui apie jo Vaiko Laipiojimo
užsiėmimų organizavimo sąlygas ir Vaiko pasiekimus.
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PRIEDAS NR. 2

„MONTIS MAGIA“ LAIPIOJIMO SALĖS TVARKOS TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Laipiojimo siena (toliau – LS) tai įrenginys

nepriskirtinas potencialiai pavojingiems įrenginiams,
skirtas laipiojimui.
1.2. Laipiojimo sienos tiekėjas (toliau – tiekėjas) –
UAB „Montis Magia“ (reg. Adresas: Paberžės g. 5-45,
LT-07146 Vilnius, į. k.: 126152849, PVM mok. Kodas:
LT261528414, registro tvarkytojas VĮ Registrų centras,
Vilniaus fil.).
1.3. Organizatorius – asmuo/asmenys prižiūrintys LS ir
lipančiuosius ja.
1.4. Lipantysis – kiekvienas LS laipiojantis asmuo.
Lipančiuoju aukštoje salėje laikomas kiekvienas asmuo,
kuris organizatoriaus nustatyta tvarka išlaikė žinių
patikrinimo testą ir gavo leidimą laipioti savarankiškai
arba laipioja prižiūrint saugančiajam nustatyta tvarka
išlaikiusiam žinių patikrinimo testą ir gavusiam leidimą
laipioti ar saugoti savarankiškai.
1.5. Saugantysis - kiekvienas asmuo išlaikęs bazinį
kalnų lipimo technikos testą ir saugantis lipantįjį LS.
1.6. Šios taisyklės nustato lipančiųjų ir saugančiųjų
aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomuosius
saugumo ir kitus reikalavimus lipantiesiems,
organizatoriaus ir lipančiųjų teises, pareigas bei jų
atsakomybės ribas.
1.7. Šios taisyklės yra taikomos visiems lipantiesiems ir
saugantiesiems. Kiekvienas lipantysis privalo laikytis
šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.
1.8. Teisę laipioti aukštoje LS lipantysis įgyja tik išlaikęs
žinių patikrinimo testą ir gavęs leidimą laipioti
savarankiškai. Neturintiems leidimo, laipioti leidžiama
tik su organizatoriaus priežiūra arba prižiūrint
saugančiajam, nustatyta tvarka išlaikiusiam žinių
patikrinimo testą ir gavusiam leidimą laipioti ir saugoti
savarankiškai.
1.9. Kiekvienas lipantysis ar saugotojas laipiojantys LS,
patvirtina, kad yra susipažinęs su laipiojimo LS
taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.
1.10. Teisė laipioti LS:
1.9.1. Laipiojimui LS yra būtinas rašytinis sutikimas.
1.9.2. Atsižvelgiant į šiose taisyklėse numatytas išimtis,
taip pat šių taisyklių 1.7 punkto sąlygas, teisę laipioti LS
2
turi visų amžiaus kategorijų asmenys, patvirtinę savo
parašu, kad susipažino su šiomis taisyklėmis. Jeigu
lipantysis yra nepilnametis, su šiomis taisyklėmis yra
supažindinami jo tėvai/globėjai, kurie pasirašydami šias
taisykles, įsipareigoja su jomis supažindinti jų
globojamus nepilnamečius asmenis ir įsipareigoja
užtikrinti, kad nepilnamečiai asmenys jų laikytųsi.
1.9.3. Lipantieji, kurie yra jaunesni nei 18 metų amžiaus
ir laipioja LS vieni, t.y. be juos lydinčių pilnamečių
asmenų privalo:
1.9.3.1. Pateikti organizatoriui nustatytos formos
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sutikimą, pasirašytą tėvų ar globėjų. Jeigu sutikime nėra
aiškiai nurodyta kitaip (tėvai ar globėjai sutikime nėra
nurodę sutikimo galiojimo termino), šis sutikimas yra
vienkartinis ir galioja visu laipiojimo LS metu. Sutikimo
formą galima rasti adresu www.montismagia.lt.
4
1.9.3.2. Laikytis šių taisyklių reikalavimų.
1.9.4. Lankytojai, kurie yra jaunesni nei 14 metų
amžiaus, laipioti LS gali tik prižiūrimi tėvų ar globėjų.
5
1.9.5. Švenčių šventimas:
1.9.5.1. Pageidaudami organizuoti savo gimtadienį ar
kitą šventę LS, privaloma šios šventės datą ir kitas detales
suderinti su atstovais.
1.9.5.2. Laipiodami LS švenčių metu lipantieji privalo
laikytis šių taisyklių reikalavimų.
1.9.6. Laipioti LS neturi teisės:
1.9.6.1. Asmenys apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių,
psichotropinių ar kitų medžiagų, taip pat tie asmenys,
kurie pažeidinėja viešąją tvarką, kelia grėsmę savo ir kitų
žmonių saugumui ir sveikatai.
1.9.6.2. Asmenys turintys sveikatos sutrikimų,
keliančių pavojų jų ar trečiųjų asmenų sveikatai, gyvybei
ar turtui.
1.10. Įsipareigojimas laikytis taisyklių:
1.10.1. Prieš pradėdami laipioti LS, lipantieji privalo
patvirtinti geranorišką bendradarbiavimą ir savo
įsipareigojimą laikytis šių taisyklių.
1.10.2. Draudžiama stovėti ar vaikščioti po kitais
lipančiaisiais.
1.10.3. Negalima lipti žemiau ar aukščiau kitų lipančiųjų.

1.10.4. Lipantieji pastebėję aplinkos veiksnius, kurie
gali sukelti pavojingas situacijas, privalo nedelsiant
pranešti kitiems lankytojams bei LS prižiūrinčiam
asmeniui.
1.10.5. Lipti galima ne aukščiau virvių tvirtinimo taško.
Be to, draudžiama lipti ant metalinių pastato
konstrukcijų.
1.10.6. Siekiant išvengti susižeidimų, prieš lipant
patartina nusiimti žiedus, auskarus ar kitus daiktus,
galinčius trukdyti lipimui ar galinčius sukelti sveikatos
sužalojimus.
1.10.7. Lipantysis prisiima visą atsakomybę dėl savo
neatsargiais veiksmai padarytos žalos sau ar kitiems
asmenims.
1.10.8. Lipantysis ir saugantysis priima visą
atsakomybę už savo naudojamos įrangos tinkamumą
1.10.9. Dėl techninių kliūčių laikinai gali būti
draudžiama naudotis LS. Tuo atveju paslaugų kaina
neperskaičiuojama
ir
pinigai
lipantiesiems
negrąžinami.
1.10.10. Kylant abejonėms dėl lipančiojo amžiaus ar
kitų aplinkybių (tėvų/globėjų sutikimo turėjimas)
organizatorius turi teisę pareikalauti lipančiojo pateikti
asmens tapatybės
dokumentą
(pasą,
moksleivio/studento pažymėjimą ar pan.).
1.11. . Kita bendra informacija:
1.11.1. Laikantis
higienos
reikalavimų, visų
lipančiųjų prašoma atrodyti tvarkingai.
1.11.2. Lipantysis privalo dėvėti šalmą, jei lipa
aukštoje
salėje
(turintiems
leidimą
laipioti
savarankiškai šalmas yra rekomenduojamas, tačiau
neprivalomas).
1.11.3. Lipant LS ir naudojantis apatine sauga, privalo
segti kiekvieną saugos tašką lipimo take
1.11.4. Lipantieji privalo nedelsdami nulipti nuo LS,
jeigu to reikalauja organizatorius.
1.11.5. Lipantieji privalo pasirūpinti, kad jų apranga,
avalynė ir fizinė forma būtų tinkama šiam tikslui.

2.2.11. Saugant asmenį naudoti tik teisėtas saugojimo
technikas.
2.2.12. Saugant asmenį būti dėmesingu ir nuolat stebėti
lipantįjį bei tinkamai surinkinėti virvę.
2.2.13. Saugant asmenį nestovėti po lipančiuoju bei
užtikrinti, jog ten nepatektų kiti asmenys.
2.2.14. Saugant asmenį draudžiama pasitelkti trečiuosius
asmenis.
2.2.15. Saugant asmenį draudžiama užtempinėti lipantįjį.
2.2.16. Saugant asmenį už lipančiojo saugumą atsakingas
saugantysis, todėl šis privalo kontroliuoti saugos procesą
duodamas komandas, svarbias saugos procesui (lipti, stoti
ir kt.).
3. ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Organizatorius turi teisę:
3.1.1. Neleisti laipioti LS asmenims, kurių elgesys gali
sutrikdyti bendrą tvarką, kelti pavojų kitų lipančiųjų
saugumui, prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio
normoms, taip pat tiems asmenims, kurie yra apsvaigę nuo
alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką
veikiančių medžiagų.
3.1.2. Neleisti laipioti LS asmenims, jei jie nesutinka
laikytis ar nesupranta šių taisyklių. Taip pat pašalinti iš
salės šių taisyklių nesilaikančius asmenis.
3.1.3. Bet kuriuo metu pakeisti laipiojimo LS įkainius be
išankstinio įspėjimo.
3.1..4. Įpareigoti nulipti nuo LS asmenis, kurie pažeidžia
taisykles ar elgiasi nesaugiai. Tokiu atveju pinigai
lipantiesiems negrąžinami.
3.2. Organizatorius įsipareigoja:
3.2.1. Laikantis LR norminių teisės aktų reikalavimų ir
šių taisyklių nuostatų teikti lipantiesiems laipiojimo LS
paslaugas.
3.2.2. Suteikti lipantiesiems visą jų pageidaujamą ir
organizatoriaus turimą informaciją, susijusią su
laipiojimu LS ir taisyklėmis.
3.3.3.Užtikrinti LS priežiūrą. Užtikrinant priežiūra, stovėti
netoliau kaip 2 m nuo sienelės.

2. LIPANČIŲJŲ IR SAUGANČIŲJŲ TEISĖS IR
PAREIGOS
2.1. Lipantysis ir saugantysis turi teisę:
2.1.1. Reikalauti,
kad
atsakingas
darbuotojas
supažindintų su šiomis taisyklėmis prieš lipančiajam
pradedant laipioti LS.
2.1.2. Reikalauti, kad organizatorius atlygintų
lipančiojo patirtą žalą šiose taisyklėse ir LR teisės
aktuose nustatyta tvarka.
2.1.3. Naudoti savo saugumo įrangą (apraišus, šalmą,
virvę, saugojimo prietaisus, karabinus), kurie turi
galiojančius sertifikatus;
2.2 Lipantysis ir saugantysis įsipareigoja:
2.2.1 Laipiodamas LS, griežtai laikytis šiose taisyklėse
nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų. Elgtis
protingai, apdairiai ir saugiai, kad jo veikimu ar
neveikimu, jam ar tretiesiems asmenims nebūtų
padaryta žala.
2.2.2. Vykdyti organizatoriaus nurodymus dėl saugos
ir kitų reikalavimų ir šių taisyklių laikymosi laipiojant
LS.
2.2.3. Laipiojant LS rūpintis savo ir asmenų už kuriuos
jis atsakingas sveikatos ir turto apsauga, taip pat,
užtikrinti, kad jo ar asmenų už kuriuos jis atsakingas,
laipiojimas LS atitiktų jų fizines galimybes ir sveikatą.
2.2.4.
Teritorijoje, kurioje yra LS, nešiukšlinti,
kitaip jos neteršti, neniokoti turto ar neatlikti kitų
neteisėtų ar gerai moralei bei viešajai tvarkai
prieštaraujančių veiksmų.
2.2.5. Lipant LS ir naudojantis apatine sauga, privalo
segti kiekvieną saugos tašką lipimo take
2.2.6. Lipant draudžiama segtis kitur nei numatyti
tarpiniai saugos taškai.
2.2.7. Lipantysis naudodamas apatinę saugą lipimo
maršruto pabaigoje privalo įsegti virvę į saugos stotį.
2.2.8. Lipantysis su viršutine sauga privalo naudoti tik
organizatorių įtvirtintas virves.
2.2.9. Lipti su apatine sauga galima tik naudojant savo
asmenines virves (organizatoriai neatsako už asmeninės
įrangos kokybę).
2.2.10. Saugant asmenį laikytis visų saugumo
reikalavimų.

4. REKOMENDACIJOS LIPANTIESIEMS
4.1. LS laipioti planuojantys asmenys turėtų įsitikinti,
kad jų ir asmenų už kuriuos jie atsakingi sveikatos būklė
tinkama laipioti LS.
4.2. Lipantiesiems primygtinai nerekomenduojama
laipiojant LS turėti su savimi daiktų (papuošalų,
grandinėlių, žiedų, laikrodžių, mobilių telefonų ir pan.),
kurie gali sugesti arba būti pamesti.

puslapis 4 iš 4

5. ATSAKOMYBĖ
5.1. Lipantysis, padaręs žalą organizatoriaus turtui,
lipančiųjų turtui ir/ar sveikatai, atsako Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią
padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako
jų tėvai ar globėjai.
5.2. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys
pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių
nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su
šiomis taisyklėmis ir už šių taisyklių laikymąsi.
5.3. Lipantysis, patyręs turtinę ir/ar neturtinę žalą,
laipiodamas LS, nedelsdamas turi pranešti apie tai
organizatoriui, nurodydamas įvykio vietą, laiką ir
aplinkybes. Jeigu lipantysis nesilaiko šios sąlygos, vėliau
pateikti nusiskundimai nenagrinėjami.
5.4. Lipančiajam patyrus turtinę ir/ar neturtinę žalą dėl
organizatoriaus kaltės, organizatorius atsako LR
įstatymų nustatyta tvarka.
5.5. Organizatorius nenagrinėja lipančiojo pretenzijų bei
neatsako už lipančiojo patirtą turtinę ir/ar neturtinę žalą,
jei lipantysis nesilaikė šiose taisyklėse įtvirtintų
reikalavimų ir/ar rekomendacijų.
5.6. Organizatorius neteikia daiktų saugojimo funkcijos,
todėl neatsako už lipančiųjų asmeninius daiktus ar už tai,
kad jie buvo prarasti ir/ar sugadinti.

Su „Montis magia laipiojimo salės“ taisyklėmis
susipažinau ir su jomis sutinku. Visos taisyklių
sąlygos man buvo paaiškintos ir aptartos.
Įsipareigoju laikytis taisyklių.

(Vardas, pavardė, parašas, data)

