Šakių kultūros centro padalinio
cirko mokyklos nuostatai
1 priedas

ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO PADALINIO CIRKO MOKYKLOS NARIO
SUTARTIS Nr. ..............
2020 m.
d.
Šakiai
________________________________________________________________________________
[Ugdytinio vardas, pavardė, asmens kodas],

atstovaujamas

________________________________________________________________________________
[vieno iš ugdytinio tėvų (globėjų) vardas, pavardė],

gyvenančio ............................................................................................., toliau vadinamas Ugdymo
gavėju ir Šakių kultūros centras, atstovaujamas direktoriaus Raimondo Januševičiaus, veikiančio
pagal Šakių kultūros centro nuostatus, toliau vadinamas Ugdymo teikėju, toliau bendrai vadinama
Šalys, sudarė šią padalinio Cirko mokyklos nario sutartį (toliau vadinama Sutartimi):
I. Sutarties objektas
1. Cirko mokyklos nario (toliau Ugdymo gavėjo) dalyvavimas Cirko mokyklos (toliau Ugdymo
teikėjo) vykdomoje veikloje laikotarpiu nuo 2020 m. ________ d. iki 20___ m. __________ d.
2. Mėnesinis nario mokestis 10 (dešimt) eurų.
II. Šalių įsipareigojimai
3. Ugdymo gavėjas patvirtina, kad:
3.1. neprieštarauja, kad Ugdymo teikėjas rinks ugdytinio duomenis, vadovaujantis BDAR tvarka
(vardas, pavardė, gyvenamoji vieta) ir kitus būtinus duomenis;
3.2. neprieštarauja, kad Ugdymo teikėjas turi teisę fotografuoti ir filmuoti savo ugdytinius renginių,
repeticijų ir kitų užsiėmimų metu, taip pat viešinti medžiagą reklamuojant ar teikiant informaciją
apie mokinių ugdymą bei vykdant kitus teisėtus tikslus.
4. Ugdymo teikėjas įsipareigoja:
4.1. teikti paslaugas Ugdymo gavėjui kaip tai apibrėžta Šakių kultūros centro padalinio Cirko
mokykla veiklos nuostatuose ir šioje Sutartyje;
4.2. užtikrinti, kad Ugdymo teikėjo veikla būtų įgyvendinama tam pritaikytose patalpose, taikant
tam būtiną įrangą ir priemones;
4.3. užtikrinti ugdytiniams saugią ir sveiką ugdymo (-si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka.
5. Ugdymo gavėjas įsipareigoja:
5.1. užtikrinti ugdytinio punktualų ir reguliarų užsiėmimų lankymą, informuoti Ugdymo teikėją apie
jo nedalyvavimo užsiėmimuose priežastis;
5.2. bendradarbiauti su Ugdymo teikėjo užsiėmimų vadovais, sprendžiant ugdytinio ugdymosi ir
elgesio klausimus;
5.3. įstatymų nustatyta tvarka atlyginti ugdytinio padarytą materialinę žalą Ugdymo teikėjui;
5.4. pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimą Ugdymo teikėjo meno vadovui, raštu informuoti apie
ugdytinio sveikatos sutrikimus;
5.5. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais mokėti Cirko mokyklos nario mokestį.
III. Nario mokesčio mokėjimas
6. Sutartis sudaroma su nepilnamečių Cirko mokyklos ugdytinių tėvais (globėjais, įtėviais). Nario
mokestis mokamas pagal Savivaldybės tarybos nustatytą įkainį.
7. Socialiai remtinų šeimų vaikams mokestis mažinamas 50 procentų.
8. Nuo nario mokesčio mokėjimo atleidžiami ugdytiniai, dalyvaujantys Cirko mokyklos
koncertinėje programoje.

9. Pasirašant sutartį tėvai (įtėviai, globėjai) supažindinami su narystės sąlygomis, nario mokesčio
mokėjimo tvarka ir pasirašo sutartį.
10. Kiekvieno mėnesio 10 d. Cirko mokyklos meno vadovas tėvams (įtėviams, globėjams) pateikia
sąskaitą - faktūrą apie mokamą Cirko mokyklos nario mokestį. Mokestis mokamas į Šakių kultūros
centro sąskaitą Luminor/DNB banke, sąskaitos numeris LT624010042100030157. Įmokos
paskirtyje nurodoma – „Cirko mokyklos nario mokestis, vardas, pavardė“.
IV. Sutarties galiojimas ir nutraukimo tvarka
11. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 20_____ m. __________d.., o
finansinių įsipareigojimų atžvilgiu iki galutinio tarpusavio atsiskaitymo.
12. Ugdymo gavėjas turi teisę nutraukti šią Sutartį apie tai įspėjęs Ugdymo teikėjo meno vadovą
prieš 15 dienų ir visiškai atsiskaitę už iki Sutarties nutraukimo suteiktas paslaugas.
13. Ugdymo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei įspėjus Ugdymo gavėją nurodytu
el. paštu prieš 10 dienų apie Sutarties mokėjimo termino pažeidimą šis pažeidimas nepašalinamas.
V. Baigiamosios nuostatos
14. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja tik sudaryti raštu.
15. Pasikeitus adresams, telefonų ir faksų numeriams, banko rekvizitams, Sutarties Šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą.
16. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
17. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodos teisinės galios egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną
kiekvienai Šaliai.
Sutarties šalių rekvizitai ir parašai:
Ugdymo gavėjas
____________________________

Ugdymo teikėjas

[Vieno iš tėvų / globėjų vardas, pavardė]
________________________________
[Gyvenamosios vietos adresas]
________________________________
[Telefonas]
________________________________
[El. paštas]

Šakių kultūros centras

_____________________________
Parašas

______________________________
Parašas
Direktorius Raimondas Januševičius

[Vardas ir pavardė]

Nepriklausomybės g. 7, Šakiai
Tel. Nr. 8 345 51058
sakiaikultura@gmail.com
A/s LT624010042100030157
Luminor bankas

Sutartis nutraukta:
__________________________________________________________________________
(data nuo kada sutartis nutraukiama, nutraukimo priežastis, pagrindas)

Ugdymo gavėjas

Ugdymo teikėjas

(vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

