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Gyvūnų globos organizacija „Lesė“ 

Nepilnamečio savanorio tėvų sutikimas 
20____ m. ____________________ mėn. ____ d.  Nr. __________ 

 

                                                        . 
(miestas) 

 

 

Aš, _______________________  ________v, gyvenantis _________________________            ________________      _ 
                              (vardas, pavardė)                                                                        (adresas) 
 
 

(toliau – Sutinkantysis), sutinku, kad mano nepilnametis vaikas _________________     _       ________v___, dalyvautų  
                                                                                      (vaiko vardas, pavardė) 

 

gyvūnų globos organizacijos „Lesė“ (toliau – Organizacija) veikloje ir atliktų šiuos savanoriškus darbus (pažymėti ir pasirašyti): 
 
    Veiklos sritisVeiklos sritisVeiklos sritisVeiklos sritis    ParašasParašasParašasParašas    
   

 
Darbas su gyvūnais, pavyzdžiui: 
- gyvūnų narvų ir prieglaudos patalpų tvarkymas,  
- šunų vedžiojimas ir dresavimas,  
- gyvūnų priežiūros procedūros (šukavimas, kirpimas, vaistų sugirdymas ir pan.), 
- gyvūnų fotografavimas, filmavimas ir pan. 
Pagrindinė rizika – gyvūnų platinamos ligos, įkandimai, įdrėskimai, alergijos, sugadintas 
materialusis turtas, moralinė žala, susižalojimai tvarkantis prieglaudoje ir pan. 
 

 
____________ 

(parašas) 

 
Darbas kompiuteriu, pavyzdžiui: 
- gyvūnų skelbimų tvarkymas, 
- internetinės svetainės administravimas, 
- reklaminės medžiagos kūrimas ir pan.  
Pagrindinė rizika – darbo kompiuteriu žala akims. 

 

 
____________ 

(parašas) 

 
Dalyvavimas renginiuose, pavyzdžiui: 
- skrajučių ir gyvūnų plakatų platinimas, 
- dalyvavimas gyvūnų parodose, viešose akcijose ir kituose renginiuose, 
- renginių organizavimas ir pan. 
Pagrindinė rizika – nesaugumas renginiuose. 

 

 
____________ 

(parašas) 

 
Kitokia veikla: ____________________________________ ____________ 

(parašas) 
 
Nesutinku, kad vaikas užsiimtų šia veikla: ____________________________________________________________. 

                                        (draudžiama veikla) 
Patvirtinu, kad: 

- suprantu leidžiamos savanoriškos veiklos rizikas, įskaitant (bet neapsiribojant) paminėtas pagrindines rizikas, bei 
savanoriškos veiklos laiko sąnaudas ir prisiimu atsakomybę už vaiko sprendimą dirbti Organizacijoje; 

- prisiimu atsakomybę už vaiko saugumą keliaujant iki Organizacijos patalpų arba renginių; 
- aktyviai domėsiuosi vaiko veikla ir darbo sąlygomis ir susisieksiu su Organizacija, jeigu pageidausiu daugiau 

informacijos. 
 
Šis sutikimas galioja nuo 20____ m. _____________ mėn. ____ d.  iki  20____ m. _____________ mėn. ____ d.  
Norėdamas atšaukti šį sutikimą, informuosiu Organizaciją registruotu paštu arba el. paštu info@lese.lt. 
 

 

 

 

 

 

Sutinkantysis      
 (parašas)  (vardas ir pavardė)  (data) 
 

Sutinkančiojo kontaktai: 

Telefonas  

El. paštas  


