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 LIETUVA X 1000KM24H SUTARTIS 

2020-03-01 Vilnius 

VšĮ „nArauti“, įmonės kodas 302863250, registruota Fabijoniškių 21-18, LT-07121 Vilnius, atstovaujama VšĮ 

„nArauti“ vadovo Ryčio Stankevičiaus (toliau vadinamas - Organizatorius) ir motociklo vairuotojas 

sudarėme Sutartį:___________________________________________________________________                 
(Vardas, pavardė,parašas) 

Sutarties objektas  

Šia Sutartimi Organizatorius įsipareigoja suteikti teisę dalyvauti Dalyviui renginyje ,,Lietuva X 1000KM24H”  

1.1 punkte nustatytu metu, o Dalyvis įsipareigoja už leidimą dalyvauti renginyje sumokėti. 

2.1 punkte nustatytą mokestį ir laikytis šios sutarties sąlygų VšĮ „nArauti“ „Motociklininkų važiavimo renginyje 

LIETUVA X 1000KM24H  nuostatų“, kurios yra neatskiriama šios Sutarties dalis. 

 Šalių įsipareigojimai  

1. Organizatorius įsipareigoja:  

1.1. Suteikti Dalyviui leidimą dalyvauti motociklų važiavimuose renginio metu ,,Lietuva X 1000KM24H” 2020 m. 

birželio 20-21 d. (toliau – Maratonas).  

1.2. Pateikti Dalyviui maratono pėdsaką su nurodytomis kuro degalinėmis. 

1.3. Įveikus visą maršrutą per 24 valandas išduoti tai patvirtinantį sertifikatą. 

2. Dalyvis įsipareigoja: 

2.1. Už leidimą dalyvauti renginyje sumokėti Organizatoriui Dalyvio mokestį: startinis mokestis - 60€ iki balandžio 1d., 

100€ nuo balandžio 1d.  

ATV keturračiai 100€ iki balandžio 1d. 150€ nuo balandžio 1d. (Atsiųsti mokėjimo pavedimo kopiją į 

info@softenduro.lt).  

Savo vietą galite parduoti ar perleisti kitam asmeniui. 

2.2. Ant motociklo prieš maratono pradžią užsiklijuoti iš Organizatoriaus registracijos metu gautus maratono rėmėjų 

lipdukus.  

2.3. Važiuoti registruojamu  motociklu arba ATV keturračiu:  

2.3.1. skirtu bendro naudojimo keliams ir turinčiu tai patvirtinantį registracijos liudijimą;  

2.3.2. turinčiu galiojantį dokumentą, patvirtinantį, kad motociklui atlikta privalomoji techninė apžiūra ir ji yra galiojanti.  

2.4. Turėti galiojantį Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą. 

2.5. Renginio metu laikytis:  

2.5.1.Kelių eismo taisyklių (toliau KET).  

2.5.2.VšĮ „nArauti“ „Motociklininkų važiavimo renginyje LIETUVA X 1000KM24H  nuostatų“ 

2.6. Važiuoti tik užsidėjęs šalmą. 

2.7. Atlyginti padarytą žalą, jeigu ji atsiranda dėl techniškai netvarkingo motociklo naudojimo. 
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2.8. Atlyginti žalą, kurią renginio metu padarė kelio dangai, miško paklotei, pastatams, statiniams, įrenginiams ir kitam 

turtui, kurie yra stovyklavietėse, registracijos, maratono pradžios ir pabaigos vietose renginio teritorijoje ar už jos ribų, 

jei tokia žala atsirado dėl naudotojo veiksmų (greito važiavimo tempo, neatsargaus vairavimo, netvarkingos transporto 

priemonės, KET nesilaikymo ir pan.). 

2.9. Atlyginti savo veiksmais padarytą žalą ir tada, kai dėl nepalankių klimato sąlygų važiuoti nėra visiškai sausa, nėra 

geras matomumas ar kitais atvejais.  

2.10.Renginio metu važiuoti motociklu visiškai blaivas, t. y. esant 0,0 promilės alkoholio.  

2.11. Neteršti ir saugoti aplinką.  

3. Atsakomybė  

3.1. Dalyviui padarius žalą surašomas padarytos žalos aktas, kurį pasirašo Dalyvis ir atsakingas Organizatoriaus asmuo. 

Dalyviui atsisakant pasirašyti aktą arba negalint to padaryti, aktą pasirašo liudininkai. Esant tolesniam teisminiam 

procesui arba nesutarimams tarp Dalyvio, Organizatoriaus ir nukentėjusios pusės, įrodinėjimo pareiga tenka Dalyviui, 

nes šalys susitaria, jog preziumuojama, kad surašius aktą, faktas yra įrodytas.  

3.2. Dalyvis, pasirašydamas šią Sutartį supranta ir pareiškia, kad, važiuodamas motociklu valdo padidinto pavojingumo 

šaltinį ir yra susipažinęs su teisės aktuose nustatytomis civilinės, administracinės ar baudžiamosios atsakomybių 

reglamentavimo nuostatomis ir iš jų kylančiais padariniais. Taip pat Dalyvis pareiškia, kad prisiima civilinę, 

administracinę ir baudžiamąją atsakomybę dėl renginio metu padarytos žalos ir tai patvirtina savo parašu.  

3.3. Jeigu, įgyvendinant šią Sutartį, dėl Dalyvio arba Organizatoriaus veiksmų kyla avarija ar kitoks įvykis, ir dėl to 

atsiranda žala, Dalyvis pareiškia, kad tokiu atveju pretenzijų Organizatoriui neturės.  

3.4. Organizatorius turi teisę neleisti Dalyviui važiuoti motociklu renginio metu, jei yra pagrįstas įtarimas, kad Dalyvis 

yra apsvaigęs nuo alkoholio ar kitokių vairavimo reakciją lėtinančių medžiagų. Taip pat, jeigu Dalyvis nesilaiko VšĮ 

„nArauti“ „Motociklininkų važiavimo renginyje LIETUVA X 1000KM24H  nuostatų“ šiame punkte paminėtais atvejais, 

2.1. punkte numatytas mokestis Dalyviui negrąžinamas.  

4. Pasirašydamas šią Sutartį Dalyvis patvirtina:  

4.1. kad yra susipažinęs ir sutinka su VšĮ „nArauti“ „Motociklininkų važiavimo renginyje LIETUVA X 1000 KM24H  

nuostatais“ kurios yra neatskiriama šios Sutarties dalis;  

4.2. kad renginyje dalyvauja savo noru ir patvirtina, kad pretenzijų nelaimingo atsitikimo atveju renginio organizatoriams 

neturės;  

4.3. kad viešojo naudojimo keliuose laikysis KET; 

4.4. kad supranta, kad savo saugumu privalo pasirūpinti pats;  

4.5. kad už savo sveikatos būklę atsako pats, kad sveikatos būklė leidžia dalyvauti maratone ,,Lietuva X 1000 KM24H” 

ir, kad pablogėjus sveikatos būklei maratono metu ar po jo, pretenzijų dėl to organizatoriams neturės;  

4.6. Už savo veiksmus prisiima pilną civilinę, administracinę ir baudžiamąją atsakomybę; 

4.7. Maratono metu neniokos aplinkos (miško paklotės, augmenijos, pievų, pasėlių ir pan.) privačių teritorijų;  

ORGANIZATORIUS                                               DALYVIS 

VŠĮ “nArauti” vadovas   .....................................................  

Rytis Stankevičius   ..................................................... 

             


