NEFORMALIOJO UGDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr......

2021 m. _________________ mėn. ______ d.

VšĮ „Mokslo šviesa“, įmonės kodas 304113137 , buveinė registruota adresu Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius,
atstovaujama direktorės Gintarės Dzindzalietienės, veikiančios pagal įstaigos įstatus (toliau vadinamas Paslaugų teikėju arba
Sutarties šalimi) ir paslaugų gavėjas
_______________________________________________________________________________________
(vieno iš tėvų arba globėjo vardas, pavardė)

atstovaujantis vaiko interesus, (toliau vadinamas Paslaugų gavėju arba Sutarties šalimi) sudaro šią sutartį:
I. SUTARTIES OBJEKTAS
Paslaugų teikėjas įsipareigoja Paslaugų gavėjo sūnų/dukrą/globotinį (toliau – Ugdytinis)
_______________________________________________________________________________________
(vaiko vardas, pavardė, mokykla, klasė)

ugdyti Programavimo būrelio programą, o Paslaugų gavėjas įsipareigoja sumokėti mokestį už teikiamas neformaliojo švietimo
paslaugas Sutartyje numatyta tvarka ir terminais.
II. SUTARTIES SĄLYGOS IR ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2.1. Sutarties sąlygos:
2.1.1. Užsiėmimai vyksta 1 kartą per savaitę, 2 akademines valandas.
2.1.2. Atsiskaitymas už suteiktas paslaugas atliekamas bankiniu pavedimu į nurodytą įmonės sąskaitą AB ,,Swedbank”, banko
kodas 73000 A/S: LT447300010145029396.
2.1.3. Vaikui nelankius užsiėmimų, pinigai yra nekompensuojami, išskyrus ligos atveju. Ligos atvejai kompensuojami tik iš
anksto pranešus apie neatvykimą dėl ligos. Pranešti galima elektroniniu paštu arba telefonu žemiau nurodytais kontaktais.
Praleisti užsiėmimai dėl ligos kompensuojami proporcingai mėnesio kainai, o sumokėta suma gali būti perkeliama į kitus
mėnesius.
III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS
3.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2022 m.gegužės mėn. 31 d.
3.2. Paslaugos Gavėjas turi teisę nutraukti šią sutartį įspėjęs Paslaugos Teikėją raštu prieš 10 dienų ir visiškai atsiskaitęs su
Paslaugos Teikėju už iki sutarties nutraukimo suteiktas šioje sutartyje numatytas paslaugas.
3.3. Šalys atsako už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą šioje sutartyje ir Lietuvos Respublikos
teisės aktuose numatyta tvarka.
3.4. Ši sutartis gali būti keičiama bendru raštišku šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.
3.5. Visi ginčai dėl šios Sutarties sprendžiami visų pirma geranorišku susitarimu ir vadovaujantis teisingumo
principu bei Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3.6. Sudarydamos šią Sutartį Šalys ar jų įgalioti atstovai šią Sutartį perskaitė, suprato jos turinį bei pasekmes.
IV. MOKĖJIMAI, NUOLAIDOS
4.1. Paslaugos Gavėjo mokėjimo laikotarpis prasideda nuo pirmojo užsiėmimo dienos.
4.2. Mėnesinis mokestis sumokamas iki einamojo mėnesio 10 dienos. Užsiėmimų kaina 35 Eur per mėn.
4.2.1. Nesumokėjus sutarto mokesčio iki einamojo mėnesio 10 dienos, vadovaujantis CK 6.71 straipsniu, bus taikomas 0,02 %
visos , už teikiamas paslaugas mokamos sumos (neišskaičius NVŠ krepšelio kompensacijos), netesybų mokestis (delspinigiai) už
kiekvieną praleistą kalendorinę dieną. Jeigu sutartis pasirašoma ne nuo mėnesio pradžios, už paslaugas sumokėti per 10
kalendorinių dienų už faktiškai pamokose dalyvautų dienų skaičių.
4.3. Sutarties nutraukimas nepanaikina Paslaugos Gavėjo pareigos sumokėti sutartyje nurodytą sumą bei kitus mokesčius pagal
sutartį.
4.4. Tais pačiais metais besimokantiems dviems (ir daugiau) vaikams iš vienos šeimos, kiekvienam vaikui taikoma 10 proc.
nuolaida nuo mėnesinės įmokos.
V. SUTIKIMAS DĖL VAIKO FILMAVIMO IR (AR) FOTOGRAFAVIMO BEI NUOTRAUKŲ IR (AR)
FILMUOTOS MEDŽIAGOS VIEŠINIMO
Aš, _________________________būdamas(-a) įstatyminiu atstovu ir atstovaujantis Vaiko interesus, sutinku ir neprieštarauju, kad
Vaikas VšĮ „Mokslo šviesa“ organizuojamų ir rengiamų renginių metu būtų fotografuojamas ir (ar) filmuojamas(a) ir, kad
medžiaga būtų viešinama reklamuojant ar teikiant informaciją apie mokinių ugdymą karjerai bei kitais teisėtais tikslais.
VI. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI
Paslaugos Teikėjas:

Paslaugų gavėjas:

VšĮ Mokslo šviesa

________________________________________

Įmonės kodas: 304113137

Vieno iš tėvų vardas, pavardė

AB SWEDBANK

________________________________________

LT447300010145029396

Namų adresas

Tel. 8 677 97936

________________________________________

www.mokslosviesa.lt

Mokyklos pavadinimas

Direktorė: Gintarė Dzindzalietienė

________________________________________

___________________________

Telefonas

Parašas

________________________________________
El.paštas
________________________________________
Parašas

