..........................................................................................................................................................................................
(Tėvo (globėjo, rūpintojo) vardas, pavardė
...............................................................................................................................................................................................................................
(adresas, telefono nr., el. pašto adresas)

TĖVŲ LEIDIMAS IR SUTIKIMAS DĖL VAIKO DALYVAVIMO
NUOTYKIŲ TRASOJE ANT VIRVIŲ

20.... m. .........................mėn. ........d.
Miestas:……………..
Leidžiu savo sūnui/dukrai .......................................................................................... dalyvauti renginyje „Nuotykių trasa ant virvių“.
Pasirašydamas šį dokumentą, patvirtinu, kad:
Prisiimu sau visą atsakomybę už savo nepilnamečio vaiko dalyvavimą renginyje ir sveikatos būklę. Kiekvienas dalyvis renginyje dalyvauja savo rizika ir

1.

atsakomybe, organizatoriai jokia forma nėra atsakingi už renginio dalyvių sveikatą ir/ar galimą žalą jai.
Susipažinau su renginio nuostatais ir su jais supažindinau savo nepilnametį vaiką / globotinį, kurį leidžiu į renginį vieną ar su lydinčiu asmeniu bei įsipareigoju

2.

laikytis renginio nuostatuose nurodytų taisyklių ir užtikrinu, kad jų laikysis mano nepilnametis vaikas / globotinis. Prisiimu visą su nuostatuose nurodytų taisyklių
laikymusi ir galimos žalos atsiradimu susijusią riziką.
Suprantu, kad renginio dalyviai privalo laikytis bendros tvarkos, renginio taisyklių ir instruktaže išklausytų reikalavimų, elgtis rūpestingai ir atsakingai, kad savo

3.

veiksmais (ar neveikimu) nepadarytų žalos kitiems asmenimis ir / ar sau. Organizatoriai nėra atsakingi už renginyje dalyvaujančių asmenų turtą, asmenys privalo
saugoti savo turtą patys ir niekada nepalikti jo be priežiūros.
4.

Sutinku, kad renginio metu gali būti daromos nuotraukos ir filmuojama pagal renginio nuostatuose numatytą tvarką.

5.

Sutinku, kad, reikalui esant, mano nepilnamečiui vaikui / globotiniui būtų suteikta pirmoji medicinos pagalba, ir, nepavykus susisiekti su tėvais, būtų tęsiamas
gydymas, gydymoje įstaigoje man atstovautų renginio organizatorius ar mano vaiko lydintis asmuo.

6.

Man ir mano nepilnamečiui vaikui / globotiniui yra žinoma, kad renginio nuostatai yra skelbiami renginio metu, internetinėje svetainėje www.dofe.lt.

7.

Man ir mano nepilnamečiui vaikui / globotiniui yra išaiškinta, suprantama ir žinoma, jog renginio metu reikia elgtis atsakingai ir atsargiai, įvertinti savo galimybes
ir sugebėjimus, nekeliant pavojaus ir rizikos sau ir tretiesiems asmenims.
Patvirtinu, kad mano nepilnametis vaikas / globotinis neserga jokiomis ligomis, nėra tokios būklės, kuriai esant negalėtų vyktyti virvių trasose įrengtos veiklos.

8.

Įvertinau savo vaiko / globotinio fizinio krūvio galimybes ir prisiimu atsakomybę dėl galimų sveikatos sutrikimų bei atsiradimų.
Suntinku, kad mano nepilnamečiui vaikui / globotiniui nesilaikant taisyklių visa atsakomybė tenka tėvams / globėjams bei suprantu, kad veiklos organizatoriai,

9.

lydintys asmenys ir / ar savanoriai negali būti atsakingi už žalos atsiradimą ir atlyginimą, kuri kilo dėl taisyklių nesilaikymo ar netinkamo laikymosi, vaiko /
globotinio neatsargaus ar pavojingo elgesnio.
10.

Nieko neverčiamas ir prisiimdamas visą atsakomybę dėl savo nepilnamečio vaiko / globotinio patirtos žalos ar tretiesiems asmenims mano vaiko / globotinio
padarytos žalos, patvirtinu, kad leidžiu savo vaiką / globotinį dalyvauti renginyje „Nuotykių trasa ant virvių“ be suaugusiojo priežiūros.

Mano vaikas alergiškas:

Mano vaikas / globotinis vartoja vaistus, todėl šiam renginiui įdedu jam reikalingų vaistų:

 Ne

 Ne

 Taip, (nurodykite kam): ___________________________

 Taip, (nurodykite, kaip juos vartoti): ____________________________________________

Su renginio nuostatais susipažinau ir sutinku. Patvirtinu, jog šiuo leidimu įsipareigoju laikytis šio sutikimo sąlygų ir visų taisyklių. Patvirtinu, kad pateikta
informacija yra teisinga.

Tėvas (globėjas, rūpintojas) ................................... .....................................................................................
(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

