VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
(Priedas prie kaimo turizmo sutarties)
Ūkininkas Tomas Juozapas Gintila, a.k. 34408210267, gyv. Juodvarnių Sodų 25-oji g. 33, Vilniuje, toliau
sutartyje vadinamas paslaugų teikėju, ir ............................................................................, į.k./a.k. ................................,
gyv.vieta/buveinė ........................................................................................................................................................, toliau
sutartyje vadinama klientu, sudarydami 20....................... kaimo turizmo paslaugų sutartį, susitariame, kad klientas
įsipareigoja besąlygiškai laikytis vidaus tvarkos taisyklių kaimo turizmo sodyboje „Duobys“, esančioje adresu Skiemonių
g. 6, Kazlų k. Alantos sen. Molėtų r.
Klientas privalo užtikrinti, kad su vidaus tvarkos taisyklėmis būtų supažindinti ir jų laikytųsi visi kartu su juo
atvykę į sodybą svečiai. Jeigu klientas ar bet kuris iš kartu su klientu atvykusių svečių vidaus tvarkos taisyklių nesilaiko,
už bet kokias kilusias pasekmes klientas atsako asmeniškai teisės aktų nustatyta tvarka.
Kitos nuostatos:
1. Apgyvendinimo para prasideda 14 val., baigiasi kitos dienos 12 val., jeigu sutartyje nenurodyta kitaip.
2. Patalpose nerūkoma. Išeidami iš patalpos, nepalikite įjungtų elektros prietaisų, nakčiai nepalikite įjungtos
šviesos/apšvietimo patalpų viduje ir lauke.
3. Svečių prašome gerbti šeimininkų, kitų poilsiautojų ir aplinkinių ramybę. Jeigu šauksmais, švilpimu, garsiu
dainavimu arba grojimu muzikos instrumentais bei kitokiais garsiniais aparatais ar kitais triukšmą keliančiais veiksmais
klientas ar kartu su juo atvykę svečiai sutrikdo sodybos teritorijoje viešąją rimtį, už tokio pobūdžio teisės pažeidimą
klientas atsako asmeniškai.
4. Prašome saugoti mūsų turtą. Jei inventorius sulaužomas, sudaužomas ar kitaip sugadinamas - informuoti ir
atsiskaityti reikia iš karto.
Jei Klientas ar su juo atvykę asmenys atvyksta su nepilnamečiais vaikais - privalo rūpintis jais, t.y. nepalikti jų be
priežiūros, ir pilnai atsako patys už jų saugumą bei pilnai materialiai atsako už vaikų padarytus sodyboje nuostolius
(sulaužytą, sugadintą inventorių, turtą, sužalotus, sunaikintus augalus ir kt.).
Už sužalotus, sunaikintus augalus mokama bauda – 15 Eur už 1 vnt. Už sudaužytus indus: stikliukas – 2 Eur/vnt,
bokalas – 3 eur/vnt, puodukas – 3 eur/vnt, taurė, lėkštė – 3 Eur/vnt, stalo serviravimo (šventiniai indai) - lėkštė, salotinė,
dubuo – 8 eur/vnt, pridegintas puodas ir kt. – 20 Eur/vnt, jeigu nesusitariama kitaip. Už sudaužytą, sulaužytą, sugadintą
kitą turtą (pastatus, inventorių ir kt.) atsiskaitoma pagal paslaugų teikėjo pateiktus paskaičiavimus.
Jeigu minėtą žalą padaro nepilnamečiai vaikai, materialiai už juos atsako jų tėvai ar globėjai, o šiems atsisakius
žalą atlyginti – visais atvejais Klientas.
5. Prašome neerzinti sodyboje nuolat gyvenančių gyvūnų.
6. Informuojame, kad ežero gylis ties tilto viduriu – 2 m, o gale tilto daugiau kaip 4 m. Vaikams leistina maudytis
tik su suaugusiųjų priežiūra. Draudžiama maudytis neblaiviems ar kitaip apsvaigusiems.
7. Jei numeryje apsigyvenančių svečių skaičius viršija vietų skaičių, už papildomus asmenis reikia mokėti
papildomai nustatytą mokestį.
8. Antklodės, rankšluosčiai ir kitas kambarių inventorius negali būti naudojamas pliaže ar iškyloje lauke.
9. Jei pas svečius pageidauja atvykti lankytojai ir nori praleisti sodyboje dalį dienos (be nakvynės), apie tai reikia
iš anksto pranešti ir gauti sodybos šeimininkų sutikimą, o už tokių lankytojų viešnagę mokama papildomai.
10. Sodybos teritorijoje svečiai gali žvejoti. Klientui ir kartu su juo atvykusiems svečiams be kito atskiro
dokumento viso apgyvendinimo metu, nurodytu sutartyje yra suteikiamas leidimas mėgėjiškai žūklei, o Klientas
įsipareigoja žvejybos vietą palikti tvarkingą.
11. Pirtyje svečiams griežtai draudžiama patiems kūrenti ugnį, maudytis tiek pirtyje, tiek ežere esant neblaiviems
ar kitaip apsvaigusiems.
12. Sporto aikštyne draudžiama rūkyti bei vartoti alkoholį.
13. Gaisro atveju skubiai privalote informuoti priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą telefono ryšio numeriu 112
(policija, gaisrinė, pirmoji medicinos pagalba), jeigu yra galimybė - paimti artimiausiai esantį gesintuvą ir gesinti, o
nesant tokios galimybės – pasišalinti kuo skubiau iš gaisro vietos.
14. Informuojame, kad sodybos pastatuose esantis vanduo atitinka higienos normų reikalavimus, todėl yra saugus
vartoti.
15. Be išankstinio Paslaugos teikėjo sutikimo draudžiama į sodybą atsivežti bet kokius elektros energiją
vartojančius prietaisus, įrangą ar daiktus (išskyrus mobilųjį telefoną su įkrovikliu).
15. Sodybos šeimininkai neatsako už Kliento, su juo kartu atvykusių asmenų ir/ar lankytojų asmeninius daiktus.
Apgyvendinimo metu pageidaujant už 15 Eur užstatą išduodami miegamųjų patalpų raktai (po 1 vnt), todėl Klientas, jo
svečiai ar lankytojai asmeninio turto (daiktų) saugumu privalo rūpintis patys.
16. Visos šiose taisyklėse nurodytos pinigų sumos yra be PVM.
Paslaugos teikėjas:
Tomas Juozapas Gintila

Klientas:

