SUTARTIS Nr. 21/03/01 2021 m. .................. mėn, .......... d., Kaunas
UAB “Mūsų odisėja”, toliau sutartyje vadinama “ĮMONĖ”, atstovaujama turizmo vadybininkės Monikos
Daunoravičiūtės ir kursantės/o, toliau vadinamas “KLAUSYTOJU”, sudarėme šią sutartį:
1. Sutarties objektas:
1.1.Kelionių vadovų kursai, kurių pradžia 2021 – 03 – 01, pabaiga 2021 – 09 – 01 pagal parengtą mokymo
programą.
2. ĮMONĖ įsipareigoja:
2.1. Kursuose dėstyti šias disciplinas: „Lietuvos turizmo teisės pagrindai ir gido profesinės etikos bei profesinės
veiklos aspektai“ (teisiniai ir komerciniai), „Gido komunikacija ir retorika“, „Ekskursijų rengimo ir vedimo
metodika bei bendravimo psichologijos pagrindai“. Kiekviena disciplina baigiama egzaminu arba įskaita, kurią
organizuoja ir vertina už kursus atsakingas ĮMONĖS darbuotojas.
2.2.Organizuoti mokomąją – pažintinę ekskursiją: „Kauno regioninio valstybės archyvo paslaptys“ (archyvas),
2.3.Įteikti “KLAUSYTOJUI” “ĮMONĖS” išduodamą kelionių vadovo pažymėjmą pasirašant apie gavimą sutartyje.
3. KLAUSYTOJAS įsipareigoja:
3.1. Sumokėti “ĮMONEI” už suteiktas paslaugas. Atsiskaitymo tvarka:
3.1.1. Bendra kursų kaina 249 Eur (du šimtai keturiasdešimt devyni Eur) įskaičius visus mokėsčius. Šią sumą
sumokėti visą arba dalimis iki 2021 06 01 imtinai. Pirma įmoka (100 Eur) turi būti mokama sutarties pasirašymo
dieną.
3.1.2. Finansinė atsiskaitymo tvarka gali būti keičiama pagal abiejų šalių susitarimą.
3.2. Išlaikyti disciplinų egzaminus (arba įskaitas) ne mažiau nei 7 balai.
3.3. Kelionių vadovo rašto darbą pateikti ir apsiginti ne vėliau kaip iki: 2021 – 08 – 01.
4. Šalių atsakomybė:
4.1.Šalys įsipareigoja vykdyti sutartyje numatytus savo įsipareigojimus.
4.2.Šalys imsis visų būtinų priemonių, kad visi ginčai ir nesutarimai, iškylantys sutarties galiojimo laikotarpiu, būtų
išspręsti gera valia ir abipusiu sutarimu.
4.3.Nesant abipusio sutarimo, ginčai, kilę dėl sutarties vykdymo, sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
4.4.Atsiradus poreikiui ir abiems šalims suderinus galimi sutarties pakeitimai ir papildymai.
5. Kitos sąlygos:
5.1.Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną „ĮMONEI“ ir „KLAUSYTOJUI“.
5.2.Sutartis, patvirtinta el. paštu, turi tokią pačią juridinę galią kaip ir sutarties originalas.
5.3.Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2021 m. rugsėjo mėn. 01 d.
5.4.Nesusirinkus kursantų grupei, įmokėti pinigai grąžinami.
5.5.Pasikeitus vietinės rinkliavos, kt. įkainiams, kurie nepriklauso nuo kursų organizatoriaus, kursų kaina gali kisti.
5.6.Pažymėjimą gavau: (vardas, pavardė, data, parašas) ................................................................................................
6. Šalių rekvizitai:
UAB “Mūsų odisėja”
Įmonės kodas 135070568
PVM mokėtojo kodas 350705610
Adresas: M. Valančiaus 19, Kaunas
Tel.: 8 698 030 91
El.paštas: info@turinfo.lt
A/s Nr. LT317044060002850273

Vardas, pavardė: ........................................................
Gimimo data: ........................................................
Mokymo įstaigos pavadinimas: ............................................
Namų adresas: ........................................................
Tel.: ........................................................
El. paštas: ........................................................
Mokamos užsienio kalbos: ...................................................

Turizmo vadybininkė Monika Daunoravičiūtė
________________

___________________

