
DALYVAVIMO RENGINYJE SUTARTIS  

2019 m. rugpjūčio mėn. ____d.  
Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“, juridinio asmens kodas 300518049, veikianti adresu Vytauto g. 17-312, 
LT-68299, Marijampolė, atstovaujama pirmininko Vlado Polevičiaus, veikiančio pagal organizacijos įstatus (toliau – Organizatorius), 
viena šalis ir renginio dalyvis: 
 
Vardas Pavardė:__________________________________________________________________________________________ 
 
Asmens kodas:___________________________________________________________________________________________ 
 
Telefono numeris, el. pašto adresas___________________________________________________________________________ 
 
(toliau – Dalyvis), kita šalis, sudaro šią sutartį:  
I. SUTARTIES OBJEKTAS  
Organizatorius įsipareigoja suorganizuoti ir įgyvendinti renginį „MJOTAS Vasaros forumas“, kuris vyks š.m. rugpjūčio 20-22 dienomis 
adresu Žvejų g. 2, Vištytis, Vilkaviškio raj., (toliau vadinama Renginiu).  
II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI  
1. Organizatorius įsipareigoja:  
1.1. Užtikrinti Dalyvio kelionę į renginio vietą ir grįžimą atgal.  
1.2. Organizatoriaus parinktomis priemonėmis suorganizuoti Dalyvio apgyvendinimą ir maitinimą renginio metu.  
1.3. Ugdyti Dalyvio kūrybiškumą, savarankiškumą, asmenines ir socialines kompetencijas. Sudaryti bendravimo ir saviraiškos galimybes. 
1.4. Rūpintis Dalyvio priežiūra, sauga, sveikata ir žalingų įpročių prevencija renginio metu.  
1.5. Dalyvio pateiktus asmens duomenis naudoti kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai.  
1.6. Informuoti Dalyvio atstovus Dalyviui susirgus, ar įvykus nelaimingam atsitikimui ar kitais būtinais atvejais.  
1.7. Organizatorius neatsako už paliktus, prarastus ar/ir pamestus Renginio metu Dalyvio daiktus (jų neparveža iš Renginio vietos) ir 
neatlygina dėl to patirtų nuostolių.  
1.8. Užtikrinant Dalyvio saugumą ir taisyklių laikymąsi, Organizatorius turi teisę patikrinti Dalyvio daiktus ir, esant būtinumui, juos laikinai 
paimti iš Dalyvio iki Renginio pabaigos, po to, daiktai grąžinami Dalyviui ar jo atstovui.  
2. Dalyvis įsipareigoja:  
2.1 Dalyvauti visose renginio veiklose, laikytis renginio Organizatorių nurodymų bei savavališkai nepalikti renginio teritorijos.  
2.2. Renginio programos metu, įskaitant ir laisvą laiką, nevartoti alkoholio, kitų svaiginančių medžiagų.  
2.3. Į Renginio vietą nesivežti alkoholio ir kitų svaiginančių medžiagų.  
2.4. Prisiimti atsakomybę bei atlyginti nuostolius Organizatoriui, jei Dalyvis Renginio metu savo kaltais ar tyčiniais veiksmais padarytų 
žalos Organizatoriui ar Renginio metu naudojamam turtui. Dalyvis taip pat pareiškia ir supranta, kad Organizatorius nėra atsakingas už 
Dalyviui padarytą bet kokią žalą jeigu tokia žala atsirado ne dėl Organizatoriaus kaltės.  
2.5. Laikytis Organizatoriaus šioje sutartyje numatytų taisyklių ir įsipareigojimų.  
2.6. Šia sutartimi Dalyvis pareiškia, kad neprieštarauja, jog Organizatoriaus Renginio metu padarytos nuotraukos bei filmuota medžiaga 
yra Organizatoriaus nuosavybė ir gali būti naudojama Organizatoriaus reklamos tikslams be atskiro Dalyvio sutikimo.  

III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS  
3.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Renginio pabaigos.  
3.2. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl sutartyje numatytų Dalyvio įsipareigojimų nevykdymo ir (ar) išsiųsti Dalyvį 
iš Renginio jam nepasibaigus, jei Dalyvis nesilaikys taisyklėse ar sutartyje nurodytų reikalavimų, įskaitant bet neapsiribojant:  
- Blogo elgesio kitų dalyvių atžvilgiu (terorizavimo, muštynių ir kitų veiksmų, keliančių pavojų kitų dalyvių sveikatai ir gyvybei, vagystės ir 
kt.).  
- Alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo bei platinimo.  
- Renginio metu naudojamo turto, inventoriaus piktybinio gadinimo.  
3.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai 
šaliai).  

IV. SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI  

Renginio dalyvis:____________________________________________________________________________________________ 
(parašas) (vardas, pavardė) 

Pirmininkas:__________________________________________________________________________________Vladas Polevičius  

Jeigu dalyvis yra nepilnametis, turi būti vieno iš tevų/ globėjų leidimas dalyvauti renginyje. Pasirašydami tėvai/globėjai supranta, kad 
renginio metu egzistuoja normali rizika, jog vaikas gali užsigauti, susižeisti ar patirti traumas. Organizatorius neatsako už nelaimingus 
atsitikimus, atsitikusius ne dėl organizatoriaus kaltės arba ne renginio metu, tačiau organizatorius visais atvejais atsitikus nelaimingam 
atsitikimui sieks suteikti kvalifikuotą pirmąją medicinos pagalbą ir susisiekimą su sveikatos priežiūros įstaiga.  

_________________________________________________________________________ 
Vieno iš tėvų/ globėjų Vardas, pavardė, parašas  


