MOKYMO PASLAUGŲ SUTARTIS
2021 m. lapkričio 13 d. Nr. MPS – ____
MB „Gynyba“, įsikūrusi adresu Kauno m. sav. Kauno m. Liucijanavos g. 111 A, LT-47246 Kaunas,
Juridinių asmenų registro kodas – 304813417 (toliau – Įmonė arba Paslaugų teikėjas), atstovaujama
direktorės Editos Kurklietytės, veikiančios pagal 2018 m. kovo 27 d. MB ,,Gynyba“ nuostatus ir
_____________________________________________a.k. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(Vardas, Pavardė)

(asmens kodas)

(toliau – Klientas arba Paslaugų gavėjas), sudarė šią paslaugų teikimo sutartį (toliau - Sutartis) ir susitarė
dėl žemiau pateiktų sąlygų.
I. SUTARTIES DALYKAS
1. Mokymo paslaugų teikimas pagal „Šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo mokymo
programą“.
II. ĮMONĖS ĮSIPAREIGOJIMAI
2.1 Klientui pateikti išankstinį mokymų tvarkaraštį apie auditorinių ir praktinių užsiėmimų laiką bei vietą.
2.2 Paslaugų teikimo metu sudaryti Klientui sąlygas gauti visus būtinus metodinius ir materialiuosius
išteklius, reikalingus teoriniam ir praktiniam mokymui.
2.3 Aprūpinti Klientą metodine medžiaga (siunčiama elektroniniu būdu arba pateikiama spausdintinė kopija).
2.4 Klientui išlaikius teorinių žinių ir praktinių įgūdžių patikrinimo įskaitas ir egzaminus, jam išduoti
nustatytos formos kursų baigimo pažymėjimą.
III. KLIENTO ĮSIPAREIGOJIMAI
3.1 Pateikti Įmonei teisingus mokymų registracijai būtinus duomenis (siunčiant elektroniniu būdu arba
atvykus į Įmonės būstinę);
3.2 Tausoti jam patikėtas mokymo priemones, inventorių, kitą Įmonės turtą.
3.3 Griežtai laikytis šaudymo tirų ar šaudyklų nustatytos ginklų panaudojimo tvarkos.
3.4 Kompensuoti Įmonei padarytą turtinę žalą mokymo priemonių, inventoriaus ar kito Įmonės turto
sugadinimo atveju.
3.5 Sumokėti Įmonei už mokymo paslaugas 90 (Eurų), sudarant mokymo paslaugų sutartį.
IV. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
4.1 Ekstremalios situacijos metu teoriniai mokymai vykdomi nuotoliniu būdu.
4.2 Įskaitų ir egzaminų laikymo datą ir laiką nustato Įmonė, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki
įskaitų, egzaminų laikymo.
4.3 Klientui nevykdant III skyriuje numatytų įsipareigojimų, Įmonė atleidžiama nuo II skyriuje numatytų
įsipareigojimų vykdymo.
4.4 Klientas turi teisę pareikšti pretenzijas dėl mokymo kokybės, dėstytojų veiksmų, kursų vadovui arba
Įmonės vadovui.
4.5 Sudarius šią Sutartį, Klientui pateikiama metodinė medžiaga. Kliento sumokėti pinigai už mokymo
kursus negrąžinami.
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4.6 Klientui neišlaikius įskaitos arba egzamino, sumokėti pinigai negrąžinami.
4.7 Klientui, neišlaikius bent vienos egzamino dalies (teorinės ar praktinės), neišlaikytą egzamino dalį (-is)
gali perlaikyti, kai Įmonei sumoka 10 (Eurų).
4.8 Kliento rašytiniu prašymu Įmonė gali perkelti jį į kitą mokymo grupę, jei Klientas dėl susiklosčiusių
aplinkybių negali lankyti kursų į kuriuos užsiregistravo.
4.9 Klientas šia Sutartimi patvirtina, kad yra susipažinęs su Įmonės „Šaunamojo ginklo laikymo,
nešiojimosi ir panaudojimo mokymo kursų organizavimo taisyklėmis“ taip pat „MB Gynyba nuomojamų
tirų, šaudyklų eksploatavimo ir ginklo panaudojimo juose taisyklėmis“ ir įsipareigoja jų laikytis.
4.10 Klientas šia Sutartimi patvirtina, kad Įmonė turi teisę naudoti ir platinti (internetiniame puslapyje
www.gynyba.eu ir socialiniame tinklalapyje facebooke) nuotraukas bei vaizdo įrašus padarytus, mokymų
metu.

❑ Sutinku;

______________
(parašas)

❑ Nesutinku.

______________
(parašas)

4.11 Įmonė Kliento duomenis saugos ne ilgiau nei bus pasiekti su asmens duomenų tvarkymu susiję tikslai.
V. SUTARTIES GALIOJIMAS IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
5.1 Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki sutartyje numatytų įsipareigojimų
įvykdymo.
5.2 Sutartis (viso 2 lapai) sudaroma pasirašytinai, dviem egzemplioriais, kiekvienai šaliai po vieną, iš kurių
kiekvienas turi tokią pat juridinę galią.
5.3 Ginčai dėl šios sutarties sprendžiami derybų būdu, o per vieną mėnesį nepasiekus susitarimo, teismine
tvarka.
PASLAUGŲ TEIKĖJAS

PASLAUGŲ GAVĖJAS

MB „Gynyba“
Įmonės kodas: 304813417
Buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m.
Liucijanavos g. 111A
Tel.: +37061604629
El. paštas: mbgynyba@gmail.com
www.gynyba.eu
Bankas: Swedbank
Sąskaitos Nr. LT187300010154869835

_______________________________________________

Mokymų vadovas Linas Ubartas_______ A. V.
(Pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

___________________________
(Parašas)

(Vardas, Pavardė)

Gyv. vieta:

Tel.:
El. paštas:

2

