VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
Nuomininko atvykimo laikas negali būti ankstesnis, o išvykimo – vėlesnis nei numatyta Sutartyje.
Nuomininko ir asmenų, atvykusių kartu su Nuomininku ir besinaudojančių Nuomotojo paslaugomis Sutarties pagrindu, skaičius negali būti
mažesnis nei numatyta Sutartyje.
3. Nuomininkui ir su juo atvykstantiems tretiesiems asmenims draudžiama į Sodybą pasikviesti kitus asmenis.
4. Į Sodybą draudžiama atsivežti naminius augintinius, nebent Sutarties Šalys iš anksto raštu susitaria kitaip.
5. Sodybos teritorijoje draudžiama šiukšlinti, gadinti, naikinti Nuomotojo ar kitų asmenų turtą.
6. Sodyboje draudžiama elgtis taip, kad Nuomininko ar su juo atvykusių asmenų elgesys trukdytų ar keltų nepatogumus kitiems Sodybos
svečiams.
7. Sodybos kaina su paslaugomis (karštas patiekalas, pusryčiai, nakvynė) vaikams nuo 5 iki 15 metų yra 50 % mažesnė.
8. Prieš išvykdamas iš Sodybos, Nuomininkas privalo perduoti išsinuomotas patalpas Nuomotojui, prieš tai jas su Nuomotoju apžiūrėjęs.
9. Daiktai, kuriuos Nuomininkas ar su juo atvykę asmenys pamiršo/ paliko Sodyboje, saugomi 1 (vieną) savaitę.
10. Sodyboje draudžiama leisti dangaus žibintus ir konfeti.
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PRIEŠGAISRINĖS IR SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS
Privaloma tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams be suaugusiųjų priežiūros, nepalikti įjungtų elektros
prietaisų, uždegtų žvakių.
2. Draudžiama rūkyti patalpų viduje ir Sodybos teritorijoje tam neskirtose vietose. Nuorūkas galima mesti tik į tam skirtas talpas.
3. Sodybos teritorijoje ugnį kūrenti galima tik Nuomotojui leidus ir išklausius specialų instruktažą. Tai galima daryti tik specialiai tam
įrengtose vietose.
4. Malkas dėti leidžiama tik tam skirtose vietose, toliau nuo atviros ugnies.
5. Nepalikti kūrenamos ugnies be priežiūros, neleisti ugnies kūrenti vaikams, ją užgesinti laužavietę paliekant.
6. Sodybos teritorijoje draudžiama leisti fejerverkus, dangaus žibintus, deginti šaltas ugneles, nebent Sutarties Šalys iš anksto raštu susitaria
kitaip.
7. Neleidžiama pilti alaus ar kitų gėrimų ant pirties akmenų.
8. Kilus gaisro pavojui, Nuomininkas privalo pasinaudoti priešgaisrinio gelbėjimosi priemonėmis ir nedelsiant apie tai informuoti Nuomotoją.
9. Sodybos esantį inventorių naudoti tik pagal paskirtį.
10. Vaikams maudytis, žvejoti galima tik kartu su suaugusiais ir apsivilkus gelbėjimosi liemenes. Tėvai arba prižiūrintys asmenys privalo
užtikrinti vaikų saugumą.
11. Pagrindinio ir pirties pastato terasoje draudžiama sėdėti, lipti ar būti persisvėrus per terasos turėklus/ tvoreles.
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