PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto Verslo mokyklos
direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu
Nr. (1.2) 280000-DV-10

VILNIAUS UNIVERSITETO VERSLO MOKYKLOS
VERSLUMO AKADEMIJOS DALYVIO MOKYMŲ SUTARTIS Nr. ______________
Vilnius, 2019 m. ________________________ d.
Specialioji dalis

1. SUTARTIES ŠALYS
1.1. VU VM
Pavadinimas
Padalinys
Buveinė
Telefono numeris
Įmonės kodas
El. pašto adresas
Kontaktinis asmuo – VA koordinatorius
(pareigos, vardas, pavardė)
Įmokos už VA mokymus sąskaita

Vilniaus universitetas
Verslo mokykla
Saulėtekio al. 22, LT-10225 Vilnius
(8 5) 236 6196
211950810
info@vm.vu.lt

Swedbank LT377300010094318310; SEB LT087044060001101389

1.2. VA dalyvis
Vardas, pavardė
Asmens kodas
Adresas
Telefonas
El. pašto adresas

2. SUTARTIES DALYKAS
Dalykas (tema)

Akad. val. sk.

Mokymų dalykai

Viso akad. val. sk.

3. MOKĖJIMAS UŽ MOKYMUS
Įmoka už Verslumo akademijos mokymus
Mokėjimo paskirties kodas

50 EUR
28000004

4. DALYVIO KONTAKTINIS ASMUO*
Vardas, pavardė
Adresas
Telefonas
El. pašto adresas
* Verslumo akademijos pilnametis dalyvis neprivalo pateikti kontaktinio asmens duomenų.
** Verslumo akademijos nepilnametis dalyvis privalo pateikti vieno iš tėvų (globėjų), kuris pasirašys Sutartį, kontaktinius duomenis.
*** Verslumo akademijos dalyvis, pateikdamas informaciją apie kontaktinį asmenį, garantuoja, kad pateikiama informacija yra teisinga ir kad jis
yra informavęs kontaktinį asmenį apie jo duomenų teikimą VU VM.

5. TĖVŲ (GLOBĖJŲ) SUTIKIMAS SUDARYTI SUTARTĮ*

Tėvo/mamos (globėjo) vardas, pavardė

Sutikimo data

* Sutikimas pasirašomas, kai dalyvis yra nepilnametis asmuo.

6. SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI
Vilniaus universitetas

Verslumo akademijos dalyvis

Verslo mokyklos
Direktorė
Dr. Birutė Miškinienė veikianti pagal įgaliojimą 2017-

05-29 Nr. 1000-SR-1066.

Verslumo akademijos dalyvis ar jo tėvai (globėjai), pasirašydami Sutarties
Bendrąją ir Specialiąją dalis, patvirtina, kad jam priklausantį Bendrosios ir
Specialiosios dalies egzempliorių gavo, su jais susipažino ir įsipareigoja jų
laikytis

______________________
(atstovo parašas, antspaudas)

___________________________
(parašas)

PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto Verslo mokyklos
direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu
Nr. (1.2) 280000-DV-10

VILNIAUS UNIVERSITETO VERSLO MOKYKLOS

VERSLUMO AKADEMIJOS DALYVIO MOKYMŲ SUTARTIS Nr. ______________
Bendroji dalis

BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

Sutartis nustato dalyvavimo Vilniaus universiteto Verslo mokyklos (toliau – VU VM) Verslumo akademijos (toliau – VA)
mokymuose ypatumus bei mokėjimo už VA lankymą principus.
ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.

3.

VU VM įsipareigoja:
2.1. sudaryti sąlygas VA dalyviui klausyti Sutarties Specialiosios dalies 2 punkte nurodytų dalykų, t. y. dalyvauti VA
mokymuose (toliau – mokymai);
2.2. užtikrinti, kad mokymų dalykai būtų dėstomi kokybiškai ir išsamiai;
2.3. VA dalyviui sėkmingai baigus mokymus (pateikus VA baigiamąjį pristatymą), išduoti tai patvirtinantį VA baigimo
pažymėjimą. VA dalyviui, nepateikusiam VA baigiamojo pristatymo, išduodamas pažymėjimas apie išklausytą kursą, jei
VA dalyvis to pageidauja;
2.4. tvarkyti VA dalyviui asmens duomenis pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.
VA dalyvis įsipareigoja:
3.1. vykdyti su mokymais susijusias užduotis;
3.2. dalyvis įsipareigoja laikytis Vilniaus universiteto elgesio taisyklių ir reikalavimų, su kuriais yra supažindinamas pirmą
dieną, programą pristatančio asmens;
3.3. negadinti VU VM esančio inventoriaus, sugadinus atlyginti žalą, atitinkančią patirtus nuostolius;
3.4. laikytis tinklalapyje paskelbtų VU VM teisės aktų, reglamentuojančių VA dalyvio veiklą, reikalavimų.
MOKĖJIMAS UŽ MOKYMUS

4.
5.
6.
7.

8.

Įmoka už VA mokymus yra nurodyta Sutarties Specialiosios dalies 3 punkte.
Įmoka už VA mokymus turi būti sumokėta ne vėliau, nei per 5 kalendorines dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.
Pavėlavus sumokėti įmoką už VA mokymus 5 kalendorines dienas, VU VM turi teisę Sutartį nutraukti.
VA dalyviui, nedalyvavusiam visuose ar dalyje mokymų, sumokėta įmoka už VA mokymus negrąžinama, išskyrus atvejus, kai
VA dalyvis nedalyvavo mokymuose:
7.1. dėl ligos;
7.2. dėl force majeure aplinkybių, neleidžiančių VU VM organizuoti mokymų.
Sutarties Bendrosios dalies 7.1, 7.2 punktuose nurodytais atvejais VU VM grąžina VA dalyviui dalį mokesčio už VA lankymą,
proporcingą VA dalyvio dėl sutartyje nustatytų priežasčių nelankytai mokymų daliai.
SUTARTIES PABAIGA

9. Sutartis gali pasibaigti VA dalyvio ir VU VM sutarimu.
10. VA dalyvis bet kada dėl bet kokių priežasčių gali vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai informuodamas VU VM ne vėliau nei
likus 5 kalendorinėms dienoms iki pirmųjų mokymų pradžios. Apie Sutarties nutraukimą dalyvis privalo informuoti Sutarties
Specialiosios dalies 1.1 punkte nurodytą VU VM kontaktinį asmenį - koordinatorių elektroniniu laišku ar žodžiu. Tokiu atveju
Dalyvio sumokėta suma už mokymus Dalyviui grąžinama.
11. VA dalyvis gali vienašališkai nutraukti sutartį pagal šios Sutarties 10 punktą, tačiau dalyviui nelankant mokymų, ar pranešus
apie antrųjų ir tolimesnių mokymų nelankymą, VA dalyvio sumokėta suma už mokymus negrąžinama.
12. VU VM iniciatyva vienašališkai be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį:
12.1. dėl VA dalyvio neetiško elgesio mokymų metu;
12.2. dėl įmokos nesumokėjimo Sutartyje nustatytu laiku.
13. Sutartis laikoma pasibaigusia:
13.1. VA dalyviui sėkmingai baigus mokymus;
13.2. nutraukus sutartį.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki joje numatytų įsipareigojimų įvykdymo arba jos nutraukimo.
15. Sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais. Vienas egzempliorius tenka VA dalyviui, o kitas
saugomas VU VM.
16. Visi VA dalyvio ir VU VM nesutarimai sprendžiami derybų būdu arba vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI
Vilniaus universitetas

VA dalyvis

Verslo mokyklos
Verslumo akademijos dalyvis ar jo tėvai (globėjai),
Direktorė
pasirašydami Sutarties Bendrąją ir Specialiąją dalis,
Dr. Birutė Miškinienė veikianti pagal įgaliojimą 2017-05-29 Nr.

1000-SR-1066.

_________________________
(atstovo parašas, antspaudas)

patvirtina, kad jam priklausantį Bendrosios ir Specialiosios
dalies egzempliorių gavo, su jais susipažino ir įsipareigoja
jų laikytis

_________________________
(parašas)

