
Tėvų/Globėjų sutikimas  
(pildoma pačiam naudojantis atrakcionu)  
Tėvai (globėjai) pasirašydami šias „SuperFly Arena“ pramogos ant mobiliosios aikštelės vidaus tvarkos taisykles, 
patvirtina, kad:  
Su taisyklėmis susipažino ir supažindino su jomis savo nepilnamečius vaikus, kuriuos jie leidžia į „SuperFly Arena“ 
mobiliąją aikštelę vienus ar, kurie būna „SuperFly Arena“ mobilioje aikštelėje kartu su tėvais (globėjais).  

Įsipareigoja šių taisyklių laikytis ir užtikrina, kad jų laikysis jų vaikai/globotiniai, taip pat prisiima visą su šių taisyklių 
laikymusi ir žalos atsiradimu susijusią riziką. Patvirtina, kad jam yra žinoma, jog taisyklės yra skelbiamos „SuperFly 
Arena“ mobiliojoje aikštelėje, interneto puslapyje www.superfly.lt, taip pat buvo pateiktos jam kartu su šiuo sutikimu, 
kaip šio sutikimo sudėtinė dalis.  

Sutinka, kad vaikams/globotiniams nesilaikant šių taisyklių visa atsakomybė tenka tėvams/globėjams bei supranta, kad 
„SuperFly Arena“ nėra atsakinga už žalos atsiradimą.  

Geranoriškai, niekieno neverčiami, prisiimdami visą su tuo susijusią riziką ir atsakomybę dėl jų vaikams/globotiniams ir 
tretiesiems asmenims jų vaikų/globotinių padarytos žalos, sutinka, kad žemiau nurodytas jų nepilnametis 
vaikas/globotinis būtų įleistas į „SuperFly Arena“ mobiliąją aikštelę vienas be pilnamečių asmenų priežiūros. Tuo 
atveju, kai šį sutikimą pasirašęs asmuo kartu lankosi „SuperFly Arena“ mobiliojoje aikštelėje su nepilnamečiu asmeniu, 
šį sutikimą pasirašęs asmuo prisiima visą su tuo susijusią atsakomybę.  

Jų nepilnametis vaikas/globotinis neturi sveikatos ar kitų problemų dėl kurių „SuperFly Arena“ mobiliojoje aikštelėje 
jam gali kilti neigiamų pasekmių.  
 
Nepilnamečio asmens(-ų) už kurio(-ių) supažindinimą su pramoga ant mobiliosios aikštelės taisyklėmis ir jų laikymąsi 
yra atsakingas šį sutikimą pasirašęs asmuo,  
____________________________________  
vardas(-ąi), pavardė(-ės), gimimo data(-os):  

TĖVŲ (GLOBĖJŲ) KONTAKTINĖ INFORMACIJA:  
____________________________ ________________  
TĖVŲ (GLOBĖJŲ) VARDAS, PAVARDĖ MOB. TEL. NUMERIS  
____________________________ ____________________________________________________  
KITI TEL. NR. ADRESAS  
Su „SuperFly Arena“ pramoga ant mobiliosios aikštelės taisyklėmis susipažinau ir sutinku. Patvirtinu, kad šis sutikimas 
liudija mano sutartinį įsipareigojimą laikytis taisyklių ir šio sutikimo sąlygų. Visos taisyklių sąlygos man buvo paaiškintos 
ir aptartos individualiai. Patvirtinu, kad mano pateikti duomenys ir informacija yra teisingi:  
_______________________________________________________________________________________________  
(TĖVŲ/GLOBĖJŲ VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS, DATA)  
* Asmens duomenys yra renkami tik Sutikimo su vidaus tvarkos taisyklėmis tikslais. Duomenys nebus perduodami 

trečiosioms šalims ir/ar naudojami komerciniais tikslais. 


