
Jodinėjimo paslaugų teikimo 

taisyklių Vilniaus universiteto 

botanikos sode  

         2 priedas 

 

JODINĖJIMO UŽSIĖMIMUOSE DALYVAUJANČIO KLIENTO PATVIRTINIMAS 

 

Klientas ____________________________________________________________(toliau – 

Klientas) 

(vardas, pavardė, tel. nr., el. paštas) 

Nepilnamečio 

kliento________________________________________________________________  

(vardas, pavardė, tel. nr., el. paštas ( pildoma tik kai yra aktualu) 

(toliau – Nepilnamečio kliento atstovas) 

 

Pastaba: Klientas arba Nepilnamečio kliento atstovas šiame dokumente privalo nurodyti telefoną 

ir kitus kontaktinius duomenis, kuriais Vilniaus universiteto Botanikos sodo darbuotojai reikalui 

esant galėtų operatyviai susisiekti. Klientas arba Nepilnamečio kliento atstovas privalo pranešti 

apie šiame dokumente nurodytų kontaktinių duomenų pasikeitimą per 5 kalendorines dienas nuo 

jų pasikeitimo. Nurodomi kontaktai privalo būti aktyvūs (pastoviai naudojami), elektroniniu paštu 

zirgynas@bs.vu.lt Klientas ir/arba Nepilnamečio kliento atstovas sutinka gauti elektroninius 

laiškus su individualiomis sąskaitomis už teikiamas paslaugas bei informaciją apie jodinėjimo 

užsiėmimų grafiko pakeitimus. 

 

1. Klientas (Nepilnamečio kliento atstovas) patvirtina, jog jam (jiems) yra išaiškinta ir 

žinoma, kad: 

1.2. Klientui bus suteikiami instruktažai ir vykdomi jodinėjimo užsiėmimai, kurių metu 

Klientas privalo būti atidus ir užduoti klausimus, jeigu kas nors jam yra neaišku;  

1.3. Vilniaus universiteto Botanikos sodo žirgyne (toliau – Žirgynas) dirbančio 

darbuotojo (toliau – Žirgyno darbuotojas) nurodymai Klientui yra privalomi;  

1.4. jojimas žirgu gali sukelti pavojų saugumui, todėl Klientas įsipareigoja dėti visas 

pastangas, kad išvengtų situacijų, kuriose atsirastų žalos sveikatai ar turtui padarymo rizika;  

1.5. už savo daiktus ir jų saugumą jojimo užsiėmimo metu Klientas atsako pats;  

1.6. jojimo užsiėmimo metu bus užsiimama veikla, susijusia su rizika asmens sveikatai 

ir turtui net ir esant tinkamai kvalifikuoto specialisto priežiūrai;  

1.7. Klientas (Nepilnamečio kliento atstovas) prisiima visą atsakomybę, susijusią su 

dalyvavimu jodinėjimo užsiėmimuose ir jų veiklose, todėl Žirgyno darbuotojai, specialistai ir bet 

kurie kiti susiję asmenys nėra atsakingi už žalą, kuri gali atsirasti Kliento sveikatai ir turtui, jeigu 

nėra aiškiai įrodyta jų kaltė; 

1.8. Klientas privalo būti atsargus, saugoti save, savo sveikatą, turtą, kitų asmenų 

sveikatą ir turtą. Už žalą, padarytą trečiųjų asmenų sveikatai ir (ar) turtui, Klientas (Nepilnamečio 

kliento atstovas) atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

2. Klientas (Nepilnamečio kliento atstovas) patvirtina, kad dėl Kliento sveikatos sutrikimų, 

alergijų, vaistų naudojimo ir kitų sveikatos būklių įtakos Kliento galimybei tinkamai ir saugiai 

dalyvauti jodinėjimo užsiėmimuose, Klientas (Nepilnamečio kliento atstovas) iš anksto 

konsultavosi su gydytoju ir griežtai laikosi gydytojo nurodymų rekomendacijų.  



3. Klientas (Nepilnamečio kliento atstovas) įsipareigoja pateikti atsakingam Žirgyno 

darbuotojui, vedančiam jodinėjimo užsiėmimus, išsamią informaciją apie sveikatos sutrikimus 

(jeigu jų yra), į kuriuos Žirgyno darbuotojas turėtų atsižvelgti užsiėmimo metu. (Nepilnamečio 

Kliento Atstovas) patvirtina, kad Kliento sveikatos būklė yra patikrinta bendrosios medicinos 

gydytojo ir prireikus jis gali pateikti medicininę pažymą, leidžiančią jam dalyvauti jodinėjimo 

užsiėmimuose. 

4. Klientas (Nepilnamečio kliento atstovas) patvirtina sutinkantis, kad jog už nelaimingus 

atsitikimus, Kliento kūno sužalojimus, kito asmens sužalojimą Žirgyno teritorijoje, jeigu tai 

įvyksta nesant įrodytos Žirgyno darbuotojo (atstovo) kaltės, Botanikos sodas neatsako.  

5. Klientas (Nepilnamečio kliento atstovas) sutinka, kad Botanikos sodo darbuotojai 

(atstovai) neprisiima atsakomybės dėl jodinėjimo užsiėmimuose atsiradusių ar paūmėjusių Kliento 

sveikatos sutrikimų, jeigu jie nėra susiję su nelaimingais atsitikimais įvykusiais dėl Žirgyno 

darbuotojų (atstovų) kaltės.  

6. Klientas (Nepilnamečio kliento atstovas) patvirtina, kad neprieštarauja, jog jodinėjimo 

užsiėmimų metu Žirgyno darbuotojų (atstovų)  padarytos nuotraukos ar filmuota medžiaga yra 

Botanikos sodo nuosavybė ir gali būti naudojama išimtinai Žirgyno veiklos reklamos tikslams be 

atskiro Kliento arba jo Nepilnamečio kliento atstovo sutikimo, jei nuotraukos bei filmuota 

medžiaga nėra perduodama trečiosiomis šalimis.  

7.  Klientas (Nepilnamečio kliento atstovas) patvirtina, kad susipažino su Jodinėjimo 

paslaugų teikimo Vilniaus universiteto Botanikos sode taisyklėmis ir Jodinėjimo instrukcija, ir jų 

laikysis. 

 

Patvirtinu: 

Klientas ______________________________________________________________ 

 (vardas, pavardė, parašas, data) 

Nepilnamečio kliento atstovas ______________________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas, data (pildoma tik kai tai yra aktualu) 

 

 


