Kaimo turizmo sodybos vidaus tvarkos ir saugumo taisyklės
1. Atvykimas nuo 15.00 val., Išvykimas iki 13.00 val. / nepriklausomai kada atvyko svečiai.
2. Laiku neišvykus už kiekvieną pradelstą valandą mokamas 30 eur. mokestis. Galimas specialus
susitarimas dėl išvykimo ir atvykimo laiko.
3. Rezervacija vykdoma sumokėjus nuo 30 iki 50 % paslaugos sumos. Neatvykus sumokėta suma
negrąžinama. Neišbuvus sutarto laiko, mokestis už neišbūtą laiką negrąžinamas.
4. Sodybos svečiai, rezervuodami sodybą, tiksliai nurodo žmonių skaičių. Svečių skaičius negali
viršyti sutarto rezervacijos metu.
5. Pastebėjus pašalinius asmenis, būtina informuoti sodybos savininkus asmeniškai arba tel.
865504650
6. Atvykę į sodybą, svečiai turi sumokėti pilną nuomos kainą. Svečiai gali naudotis,
....išsinuomotomis patalpomis ir ten esančiomis materialinėmis vertybėmis.
....už papildomą mokestį pirtimi, žaisti pulą, jei nesutarta kitaip.
....šašlykine, paruoštomis malkomis.
....sodybos teritorija.
Svečiai privalo,
1. Rezervuojant sodybą elektroniniu paštu, pasirašyti užsakymo sutartį, arba iškart atvykus
užpildyti svečių registracijos kortelę, pateikiant asmens dokumentą,
2. Laikytis saugaus elgesio, priešgaisrinės saugos bei vidaus tvarkos taisyklių,
3. Užsisakius papildomas paslaugas, už jas iš karto sumokėti,
4. Taupiai naudoti vandenį ir elektros energiją, nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų
5. Prieš išvykstant iš sodybos, dalyvauti atiduodant išsinuomotas patalpas bei materialines
vertybes sodybos šeimininkui.
6. Dėl atvykimo su augintiniais, privalu pranešti šeimininkams. Gyvūnų paliktas išmatas privalo
susirinkti jų šeimininkai. Už bet kokią gyvūno padarytą žalą atsako šeimininkas.
Sodyboje draudžiama,
1. Rūkyti visose patalpose,
2. Be šeimininkų leidimo kūrenti židinį,
3. Be šeimininkų sutikimo nešti ar perkelti sodybos inventorių į kitas vietas.
Atsakomybė,
Bet kokią padarytą žalą kaimo turizmo sodybai Šarvilis paslaugos pirkėjas atlygina Lietuvos
Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
Jei nuostolių padaro kliento nepilnamečiai vaikai, juos privalo atlyginti tėvai arba globėjai.
Klientui ar jo vaikams susižalojus pačiam, ar sužalojus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus
poilsio sąlygas, sodybos šeimininkai už tai neatsako.
Už nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti namo viduje, laiptinėje, kieme, terasoje miške, pirtyje,
maudantis tvenkinyje yra atsakingi patys svečiai. Už nelaimingus atsitikimus, įvykusius dėl alkoholio,
atsako pats svečias. Už teikiamų paslaugų kokybę, atsako sodybos šeimininkai.

