Patvirtinta Stovyklos „7 karatė dienos prie jūros“ vadovo
2018 m. birželio __ d. sprendimu
NEPILNAMEČIŲ ASMENŲ PASIĖMIMO IŠ STOVYKLOS TVARKA
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

3.

Šios tvarkos (toliau – Tvarkos) dėl nepilnamečių asmenų pasiėmimo iš sporto ir laisvalaikio
stovyklos „7 karatė dienos prie jūros“ (toliau – Stovykla) tikslas – nustatyti nepilnamečių
asmenų trumpalaikio arba visiško pasiėmimo iš Stovyklos tvarką.
Šia Tvarka privaloma vadovautis visiems Stovyklos instruktoriams, grupių vadovams ir
darbuotojams.
Stovyklos instruktoriai, grupių vadovai ar darbuotojai neturi teisės išleisti (trumpam laikotarpiui
ar visam laikui) nepilnamečių Stovyklos dalyvių iš Stovyklos teritorijos, jeigu vaiką atvykęs
pasiimti teisėtas vaiko atstovas - vienas iš tėvų/įtėvių/globėjų - nepateikė rašytinio prašymo dėl
vaiko trumpalaikio/visiško pasiėmimo iš Stovyklos arba jeigu vaiką atvyko pasiimti ne vienas
iš teisėtų vaiko atstovų (vienas iš tėvų/įtėvių/globėjų) (toliau – Teisėtas vaiko atstovas),
išskyrus šioje Tvarkoje numatytas išimtis.

II.

NEPILNAMEČIO ASMENS PASIĖMIMO IŠ STOVYKLOS TVARKA

4.

Už nepilnamečių Stovyklos dalyvių trumpalaikį arba visišką pasiėmimą iš Stovyklos yra
atsakingas Stovyklos grupės vadovas, kuriam yra priskirta nepilnamečio priežiūra. Apie visus
iš Stovyklos pasiimtus nepilnamečius vaikus turi būti informuotas Stovyklos vadovas.
Teisėti vaiko atstovai, norėdami pasiimti nepilnametį asmenį iš Stovyklos, privalo:
5.1. informuoti Stovyklos grupės vadovą arba Stovyklos vadovą apie pasiėmimo priežastį;
5.2. informuoti apie pasiėmimo pobūdį (trumpalaikis ar visiškas pasiėmimas);
5.3. jeigu nepilnametis paimamas trumpam laikui – tikslų laiką, kada nepilnametis bus
sugrąžintas į Stovyklą;
5.4. pateikti nustatytos formos užpildytą prašymą dėl nepilnamečio asmens pasiėmimo
Stovyklos grupės vadovui arba Stovyklos vadovui.
Stovyklos (grupės) vadovas, prieš leisdamas pasiimti nepilnametį asmenį, privalo:
6.1. įsitikinti, kad nepilnametį asmenį pasiima vienas iš Teisėtų vaiko atstovų;
6.2. pateikti Teisėtui vaiko atstovui užpildyti prašymą dėl nepilnamečio asmens pasiėmimo ir
raštu patvirtinti užpildytą prašymą;
6.3. saugoti užpildytą prašymą iki Stovyklos pabaigos, o Stovyklai pasibaigus – perduoti visus
prašymus Stovyklos vadovui;
6.4. žodžiu informuoti Stovyklos vadovą apie kiekvieną pasiimtą nepilnametį asmenį.
Leisti pasiimtą nepilnametį asmenį ne Teisėtiems vaiko atstovams galima tik esant visoms šioms
sąlygos:
7.1. yra pateiktas rašytinis Teisėtų vaiko atstovų leidimas pasiimti nepilnametį asmenį iš
Stovyklos;
7.2. yra gautas Stovyklos vadovo sutikimas;
7.3. nepilnametį asmenį perduodantis asmuo (grupės vadovas) turi susisiekti su Teisėtais vaiko
atstovais ir gauti jų patvirtinimą elektronine žinute (SMS, whatsApp, Viber, e. paštu ar kita
programa), kad konkretus asmuo turi teisę pasiimti nepilnametį asmenį. Gautą
patvirtinančią žinutę privaloma saugoti ne trumpiau kaip iki Stovyklos pabaigos;
7.4. nepilnametį asmenį perduodantis asmuo turi įsitikinti, kad nepilnametį asmenį pasiima
konkretus asmuo, kuriam tokį leidimą (raštu ir elektronine žinute) suteikė Teisėti vaiko
atstovai;
7.5. perduodamas nepilnametis asmuo patvirtina, kad pažįsta jį pasiimantį asmenį ir
neprieštarauja, kad iš Stovyklos jį pasiimtų konkretus asmuo.

2.

5.

6.

7.

Priedas prie NEPILNAMEČIŲ ASMENŲ PASIĖMIMO IŠ STOVYKLOS TVARKOS

8.

Nepilnamečius asmenis iš Stovyklos galima pasiimti ir grąžinti tik šiomis valandomis: 9-11 val.;
14-16 val. ir 19-23 val. Kitu metu Stovykloje vyksta treniruotės arba edukaciniai užsiėmimai,
kurių metu pasiimti ir grąžinti nepilnamečių asmenų nebus galimybės.

III.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.

Su šia Tvarka turi būti supažindinti visi Stovyklos grupių vadovai, instruktoriai, darbuotojai ir
nepilnamečių Stovyklos dalyvių Teisėti atstovai.
Ši Tvarka gali būti keičiama rašytiniu Stovyklos vadovo sprendimu.

10.

Priedas prie NEPILNAMEČIŲ ASMENŲ PASIĖMIMO IŠ STOVYKLOS TVARKOS

_____________________________________
Pareiškėjo vardas, pavardė*
_________________________________________________________________
Adresas
______________________________________
telefonas
Sporto ir laisvalaikio stovyklos „7 karatė dienos prie jūros“ vadovui
PRAŠYMAS
2018 _______________ mėn. ___ d. ________ val.
______________________________________
(vieta)
DĖL NEPILNAMEČIO ASMENS PASIĖMIMO IŠ STOVYKLOS
Prašau leisti pasiimti _________________________________ (vaiko vardas, pavardė) iš Stovyklos „7
karatė dienos prie jūros“ trumpam laikui / visam laikui (nereikalingą išbraukti).
Įsipareigoju sugrąžinti vaiką atgal į Stovyklą 2018 _______________ mėn. ___ d. ______ val. (nepildyti,
jeigu vaikas pasiimamas visam laikui).
Patvirtinu, kad susipažinau su Nepilnamečių asmenų pasiėmimo iš Stovyklos tvarka ir prisiimu visišką
atsakomybę už pasiimtą vaiką jo nebuvimo Stovykloje metu.
* Kartu su paraiška turi būti pateiktas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

_____________________________________
Pareiškėjo vardas, pavardė

_____________________________________
Parašas

Sutinku dėl vaiko pasiėmimo:
_____________________________________
Stovyklos (grupės) vadovo vardas, pavardė

_____________________________________
Parašas

***
Vaikas sugrąžintas į Stovyklą (pildoma
trumpalaikio pasiėmimo atveju):

2018 _______________ mėn. ___ d. ______ val.

_____________________________________
Pareiškėjo vardas, pavardė

_____________________________________
Parašas

_____________________________________
Stovyklos (grupės) vadovo vardas, pavardė

_____________________________________
Parašas

