
 

Vaikų kūrybiškumo ugdymo studijos „Kuria vaikai“ (toliau tekste – Studija) lankymo 

sutartis 

MB “Vaikų studija“, įm. kodas 305969216, veikianti adresu Bitėnų gatvė 1C, Vilnius (toliau – 

Studija) atstovaujama direktorės Gretos Džiovalės veikiančios pagal įstaigos įstatus iš vienos 

pusės ir nepilnamečio vaiko tėvas ar teisėtas globėjas, kuris sudaro šią sutartį (toliau – Klientas), 

veikiantis išimtinai nepilnamečio vaiko interesais,iš kitos pusės. Studija ir Klientas kartu toliau 

vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,sudarė nuotoliniu būdu šią neformaliojo 

vaikų švietimo sutartį (toliau – Sutartis). 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 

MB “Vaikų studija“,  įsipareigoja pagal šios Sutarties sąlygas organizuoti mokamus neformaliojo 

vaikų švietimo būrelio (toliau –Būrelis) užsiėmimus, o Klientas įsipareigoja apmokėti už 

pasirinktą Būrelį ir vykdyti kitus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. 

 

2. BŪRELIO UŽSIĖMIMŲ ORGANIZAVIMAS 

 

Studijoje užsiėmimai vyksta pagal iš anksto paskelbtą grupių tvarkaraštį vieną kartą per savaitę 

tuo pačiu laiku. Užsiėmimai nevyksta valstybinių švenčių dienomis, nebent nutariama kitaip. 

 

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

Studija įsipareigoja: 

• organizuoti Būrelio užsiėmimus pasirinktu laiku ir vietoje; 

• organizuoti Būrelio užsiėmimus pagal individualią Studijos ugdymo programą; 

• Būrelio užsiėmimų metu suteikti visas reikiamas užsiėmimams priemones. 

 

Studija turi teisę: 

 



• reikalauti, kad Klientas imtųsi efektyvių priemonių dėl netinkamo Vaiko elgesio Būrelio 

užsiėmimų metu; 

 

Klientas įsipareigoja: 

 

• užsakydamas Būrelį, nurodyti teisingus savo ir Vaiko asmens duomenis; 

• užtikrinti, kad Vaikas sistemingai ir nevėluodamas dalyvautų Būrelių užsiėmimuose; 

• iš anksto įspėti Studiją, jei Vaikas turi kokių nors specialių poreikių ar sveikatos 

sutrikimų, kurie gali pasireikšti Būrelio užsiėmimų metu; 

• nekopijuoti ir kitaip nesaugoti bei nesidalinti su trečiaisiais asmenimis studijos ugdymo 

programa, kuri yra laikoma Studijos intelektinės veiklos rezultatu, kurią reikalinga 

saugoti kaip konfidencialią informaciją. 

 

Klientas turi teisę: 

 

• būti informuotas apie Vaiko pasiekimus ir elgesį Būrelio užsiėmimų metu; 

• dalyvauti Klientams skirtuose renginiuose, susirinkimuose, seminaruose 

 

4. LIGOS/NEATVYKIMO ATVEJU 

 

Dėl užsiėmimų specifikos, sunaudojamų priemonių gausos Klientas turi teisę perkelti vieną 

apsilankymą per 3 mėnesius, jei apie neatvykimą pranešama likus ne mažiau nei 24 val. 

Perkeliamas kartas nėra kompensuojamas pinigais ar sumažintu kito mėnesio įmokos dydžiu, o 

yra atidirbamas papildomu apsilankymu Studijos nustatytu laiku. Taip pat Klientui suteikiama 

unikali galimybė savo apmokėtą užsiėmimą perparduoti privačioje grupėje Facebooke, 

pavadinimu „Kuria Vaikai: naujienos ir Informacija“: 

https://www.facebook.com/groups/2254218898147813/  

 

5. SAUGUMAS 

Užsiėmimų metu dažnai naudojamos įvairios maistinės priemonės, tokios kaip actas, soda, 
druska ir t.t., su kuriomis elgiantis neatsargiai (pilant actą ant savęs, beriant druskos į akis ir t.t.) 



galimos įvairios odos reakcijos ar negalavimai, todėl užsiėmimo metu užsiėmime dalyvaujant 
tėvams, už tinkamą vaiko elgesį su priemonėmis atsako tas iš tėvų, kuris su vaiku dalyvauja 
užsiėmime.  

Užsiėmimų metu naudojamos įvairios maistinės priemonės, todėl jei vaikas kažkuriai maistinei 
priemonei yra alergiškas (pvz. jogurtas, vaisiai ir pan.) tai yra tėvų atsakomybė užsiėmimo metu 
stebėti, kad vaikas tų priemonių neparagautų. 

 

6. ATSISKAITYMAI 

 

Būrelio kaina yra 55 eur/mėn. Klientas už Būrelį moka tokia tvarka: 

 

1. Už ateinantį mėnesį iki einamojo mėnesio 16 dienos.  

2. Mokėjimas atliekamas per el. Parduotuvę www.kuriavaikai-perkunkiemis.lt 

Klientui vėluojant apmokėti už užsiėmimus be jokio perspėjimo, Studija turi teisę vienašališkai, 

be papildomo perspėjimo nutraukti sutartį ir perleisti vietą kitam vaikui. 

7. NUOLAIDOS 

Antram, trečiam ir t.t. tos pačios šeimos vaikui suteikiama 10 proc. Nuolaida nuo abonemento 

kainos. 

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS 

a. Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo momento, kai Klientas pasirašo sutartį internetu 

b. Sutartis galioja tol, kol yra laiku gaunami periodiniai mokėjimai už einamąjį mėnesį. Negavus 

apmokėjimo sutartis yra nutraukiama. Likus 2-3 dienoms iki apmokėjimo termino klientui 

siunčiamas bendras priminimas el. Paštu. 

c. Klientas turi teisę neteismine tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį, nenurodydamas svarbių 

priežasčių, tačiau apie tai el. Paštu vilnius@kuriavaikai.lt pranešęs Studijai ne vėliau kaip prieš 

14 kalendorinių dienas iki einamojo mėnesio pabaigos.  

d. Studija turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai, jei Klientas nepagarbiai elgiasi su personalu ar 

kitais lydinčiais asmenimis, nesilaiko studijos vidaus tasyklių. 

 



9. KITOS NUOSTATOS 

a. Studija renka, saugo ir naudoja asmens duomenis apie Klientą ir Vaiką laikydamasi asmens 

duomenų apsaugą reglamentuojančių įstatymų. Klientas, sudarydamas šią Sutartį patvirtina, kad 

jam buvo sudarytos sąlygos ir jis susipažino su Studijoje galiojančia privatumo politika dėl 

asmens duomenų tvarkymo, savo teisėmis ir sutinka, jog Studija rinktų ir tvarkytų jo ir Vaiko 

asmens duomenis, būtinus šios Sutarties vykdymui.  

 

b. Bet kokie iš šios Sutarties kylantys arba su ja susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat 

šios Sutarties pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami derybų būdu.  

 

10. SOCIALINIAI TINKLAI 
 

Abu tėvai (globėjai) sutinka, kad užsiėmimo metu daromos nuotraukos su jų vaiko atvaizdu gali 
būti talpinamos Studijos „Kuria vaikai“ Facebook ir Instagram paskyrose, tinklaraščio įrašuose:  

 
TAIP                        NE  

 

Su sutartimi susipažinau ir sutinku 
 
 
 
  (mama/tėtis/globėja/globėjas, vardas, pavardė) 
 
 
 
 
(parašas) 
 
 
MB “Vaikų studijos“ direktorė Greta Džiovalė        

 

 
(parašas) 
 


