
_______________________________________________________________________ 
Stovyklautojo tėvo-mamos/globėjo vardas, pavardė 

 

_____________________________________________________________________________________ 
adresas 

 

_____________________________________________________________________________________ 
telefonas 

 

 

Vilniaus miesto kyokushin karate federacijai 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL DALYVAVIMO SPORTO STOVYKLOJE 

 
 

 

Prašau leisti mano sūnui/dukrai __________________________________________________ 
                                                               (vardas, pavardė, gim.data.) 

dalyvauti  kyokushin karate vasaros sporto stovykloje, kuri vyks Kukuliškių k., Girliai, Klaipėdos 

r., moksleivių poilsio stovykloje “Pasaka”, nuo šių metų birželio 15 dienos iki šių metų birželio 21 

dienos imtinai. 

Su stovyklos programa, stovyklos taisyklėmis esame supažindinti ir su jomis sutinkame. 

 

Sutinku, kad esant būtinumui mano vaikui būtų suteikta medicininė pagalba, ir stovyklos 

medicinos darbuotojas jam atstovautų medicinos įstaigose. 

 
STOVYKLOS TAISYKLĖS 

Stovyklautojas privalo: 

1. Šios stovyklos metu laikytis drausmės bei vadovų nurodymų. 

2. Laikytis programoje nustatytos dienotvarkės. 

3. Laikytis maudymosi taisyklių, nesimaudyti be vadovų žinios ir neperspėjus. 

4. Stovyklos metu nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų bei kitų svaiginančių medžiagų. 

5. Neišeiti iš stovyklos teritorijos be vadovų leidimo. 

6. Saugoti savo sveikatą bei nekenkti kitiems. 

7. Saugoti savo daiktus. Stovyklos vadovai neatsako už pamestus/prarastus daiktus. 

8. Atlyginti vasaros stovyklos metu organizatoriams ar/ir kitiems stovyklos dalyviams padarytą žalą. 

 

 Vadovai turi teisę išsiųsti dalyvį iš stovyklos jai nepasibaigus, jeigu šis nesilaikys taisyklėse nurodytų 

reikalavimų. Mokestis už kelialapį negrąžinamas. 

 Stovyklautojo tėvai/globėjai privalo pasiimti vaiką iš stovyklos, jei jis išsiunčiamas pažeidus vieną ar 

kelias čia paminėtas taisykles, arba padengti jo grįžimo išlaidas už transporto paslaugas organizatoriui. 

 Mokestis už kelialapį negrąžinamas jei vaikas dėl nežinomų vadovui priežaščių neatvyko į stovyklą iš 

anksto neperspėjęs organizatorių, taip pat mokestis negrąžinamas jei vaikas stovyklos metu savo noru 

atsisako dalyvauti toliau. 

 

Prieš stovyklą sportininkas privalo pateikti sveikatos pažymą (šeimos gydytojo arba dispanserio) ir 

užpildytą bei pasirašytą šį tėvų prašymą.  

 

 

 

                                _____________________________________________ 
           (data)     (tėvo/mamos/globėjo vardas, pavardė, parašas) 
 

 



Vilniaus miesto kyokushin karate federacija 

 

 

 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA APIE STOVYKLAUTOJĄ  

 

 

 
1. Stovyklautojo vardas, pavardė_________________________________________ 

 

2. Ar stovyklautojas yra vegetaras ?______________________________________ 
                                                                                  Taip/ne 

     

      3. Ar stovyklautojas yra kam nors alergiškas?_______________________________ 
                                                                                  Taip/ne 

 

     Jei taip, tai kam?_______________________________________________________ 

 

      ____________________________________________________________________ 

 

  4. Stovyklautojo ūgis (cm), svoris (kg), amžius (metai)_________________________ 

 

 

     5. Papildoma informacija apie stovyklautojo sveikatą__________________________ 

 

   ______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

                  

_____________________________    ______________________________________________ 
    (data)              (tėvo/mamos/globėjo vardas, pavardė, parašas) 

 
 


