
MOKINIO TĖVŲ/GLOBĖJŲ PRAŠYMAS/SUTIKIMAS
DALYVAUTI RENGINYJE 

Karinis kliūčių ruožas
2022 gegužės 25 d.

Prašau leisti mano sūnui/dukrai/globotiniui dalyvauti karinio kliūčių ruožo varžybose

Dalyvio vardas, pavardė, gim. metai:______________________________________________________

Užsiėmimo veikla: karinis kliūčių ruožas, padidinto krūvio ir traumų rizikos rungtys

Varžybų pradžia:  2022 05 25 14:30 val.                     Varžybų pabaiga: 2022 05 25 19:00 val

Šioje tėvų/globėjų sutikimo formoje esanti informacija laikoma konfidencialia. Šie klausimai pateikiami ne tam, kad
atmestume Jūsų sūnaus/dukros/globotinio kandidatūrą, bet tam, kad tėvai/globėjai,  vadovai ir organizatoriai gautų reikiamą
informaciją ir galėtų užtikrinti dalyvių saugumą, todėl būtina visapusė Jūsų pagalba.

Pareiškimai
1. Patvirtinu, kad perskaičiau visą informaciją (programą) apie renginį (tinkamą variantą pabraukite)

Taip Ne
2. Sutinku leisti savo sūnui/dukrai/globotiniui dalyvauti minėtame užsiėmime

Taip Ne
3. Sutinku, kad jam/jai vadovautų atsakingi  vadovai ir kad jis/ji būtų atskaitingas vadovams 

Taip Ne
4. Sutinku prisiimti  atsakomybę už savo sūnaus/dukros/globotinio elgesį,  saugumą ir  sveikatą,  šiam nesilaikant  vadovų

nurodymų programos ir laisvo laiko metu
Taip Ne

5. Patvirtinu, kad mano sūnus/dukra/globotinis užsiėmimo metu nevartos alkoholio, tabako ir narkotinių medžiagų 
Taip Ne

6. Sutinku, kad, esant būtinybei, mano vaikui būtų suteikta medicinos pagalba 
Taip Ne

7. Leidžiu savo sūnui/dukrai/globotiniui varžybų metu atlikti sudėtingus pratimus prižiūrint vadovams
Taip Ne

8. Sutinku, kad mano sūnus/dukra/globotinis bus išsiųsti namo:
Taip Ne

8.1. Jei jie pažeis saugos ir sveikatos instrukciją bei  taisykles;
8.2. Jei jų elgesys bus laikomas nepriimtinu ar įžeidžiančiu; jei jie kels pavojų sau ar kitiems asmenims; jei padarys žalos 
kokiai nors nuosavybei;
8.3. Dėl medicininių priežasčių.
9. Sutinku prisiimti su 8.1 ir 8.2 punktų atvejais susijusią atsakomybę ir padengti atitinkamas išlaidas

Taip Ne
10. Sutinku, kad užsiėmimo metu mano sūnus/dukra/globotinis būtų fotografuojamas, o nuotraukos gali būti publikuojamos

Klaipėdos MSC, tinklapiuose ar su tuo susijusiuose straipsniuose spaudoje
Taip Ne

 11. Mano sūnus/dukra/globotinis turi šiuos specialiuosius poreikius:
            Taip                                              Ne
12. Ar jūsų sūnus/dukra/globotinis per paskutines keturias savaites turėjo kokią traumą, kuri gali trukdyti varžybų metu?
Taip Ne

Užsiėmimo metu reikia turėti  patogią alpinizmui aprangą ir  avalynę kurią negaila purvinti  ir

šlapinti. Turėti darbužius ir avalynę persirengimui po varžybų

Būtina su savimi turėti bent 1 ltr. vandens gėrimui.

13. Telefono numeriai, kuriais galima susisiekti  įvykus nelaimingam atsitikimui

.............................................................................................................................................



Patvirtinu,  kad   mano  sūnus/dukra/globotinis  pagal  sveikatos  būklę  gali  dalyvauti  kariniame

kliūčių ruože ir prisiimu atsakomybę už pateiktą informaciją.

Mobilusis telefonas:

Tėvų/globėjų vardas, pavardė                            .................................................................                         
Parašas

Karinio kliūčių ruožo organizatorius: 
Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro 
Jaunųjų žvalgų būrelio vadovas Jevgenijus Malyševas
Tel nr. 8 686 91101
el.paštas eugenijusmalysevas@gmail.com


