Mieli poilsiautojai, šios taisyklės skirtos užtiktinti Jūsų ir aplinkinių ramų ir malonų poilsį, todėl
prašome su jomis susipažinti ir jų laikytis.

VEŽEŽERIS
VIDAUS TVARKOS IR ELGESIO TAISYKLĖS
Atvykimas / Išvykimas
Atvykti į poilsiavietę tik iš anksto dėl atvykimo laiko (valandos) susitarus telefonu mob. Poilsiautoji
turi pateikti asmens dokumentą.
Atvykę poilsiautojai sumoka už visą poilsio laiką grynaisiais pinigais (išminusavus pavedimu
atliktą avansą, jeigu toks buvo) bei pasirašo žurnale, patvirtindami, jog susipažino su šiomis
taisyklėmis.
Atvykus įsikurti kambaryje / namelyje leidžiama nuo 14 val., nebent yra laisvas ir tvarkingas
kambarys / namelis.
Išvykimo dieną kambarį / namelį bei raktus šeimininkei grąžinti ne vėliau kaip11.30-12.00 val.
Svečiai atvykę pas polsiavietės gyventojus turi išvykti 23.00 val. Vėliau į teritoriją niekas
neįleidžiamas ir neišleidžiamas.
Už rakto praradimą mokama 5 Eur bauda.
Gyvenimas kambaryje / namelyje
Apsigyvenę kambaryje, patikrinkite jame esančius daiktus ir inventorių. Apie neveikiančius ar
sugadintus daiktus nedelsdami praneškite, kad išvengti nesusipratimų.
Neišnešti iš kambarių/namukų jokių daiktų, įskaitant lovos užklotų ar patalynės.
Nepalikti kambaryje / namuke vertingų daiktų – vagystės atveju neatsakome už Jūsų patirtus
nuostolius.
Išeidami iš kambario / namelio nepalikite įjungtų elektros prietaisų, išjungite šviesą.
Išėjus iš poilsiavietės teritorijos nepamiršti užrakinti kambario / namelio durų.
Draudžiama naudoti atsineštus elektros šildytuvus ar ventiliatorius, apie kitokius ketinamus naudoti
el. prietaisus prašome informuoti iš anksto.
Naudojimasis virtuve
Naudojantis virtuvės įranga, laikytis prietaisų vartojimo instrukcijų ir saugos taisyklių. Nepalikti
įjungtų elektros prietaisų be priežiūros, laikytis priešgaisrinės saugos ir saugumo technikos
reikalavimų.
Apdairiai ir atsargiai elgtis su elektrine virykle.
Neleisti vaikams naudotis elektrine virykle, vaikams žaisti virtuvėje draudžiama.
Šaldytuve laikyti tik maisto produktus. Stiprius kvapus turinčius produktus laikyti sandariuose
induose. Išvykstant nepamiršti iš šaldytuvo pasiimti nesuvartotų maisto produktų.
Baigus gaminti ar pavalgius, susitvarkyti, išsiplauti savo naudotus virtuvės įrankius bei indus.

Naudojimasis tualetu / dušu
Nelipti ant tualeto unitazo dangčio, pasinaudojus tualetu palikti jį tvarkingą.
Protingai naudotis duše esančiu karšto vandens šildytuvu – be reikalo neleisti vandens.
Pasinaudojus dušu, palikti jį švarų ir tvarkingą (nuskalauti smėlį nuo dušo padėklo ir pan.)
Duše draudžiama skalbti drabužius / rankšluosčius ar kitą tekstilę. Drabužių skalbimui naudotis
skalbimo mašina( kreiptis į šeimininkus).

Sporto aikštės naudojimasis

Aikštės rezervacija atliekama pagal galiojantį kainininką. Rezervacijos laikas skaičiuojamas
pusvalandžio tikslumu.
Į aikštelę turi teisę įeiti tik susimokėję žaidėjai.
Užsakytą/rezervuotą/patvirtintą sutartinį arba vienkartinį rezervacijos laiką galima atšaukti likus ne
mažiau kaip 48 val. iki rezervacijos pradžios.
Pavėlavus atvykti, rezervacijos laikas nepratęsiamas. Iki užsakytos rezervacijos laiko pabaigos
likus mažiau nei 30 min., laikoma, kad Klientas neatvyko, rezervacija įvykdyta, o sumokėti pinigai
negrąžinami.
Papildomas rezervacijos laikas gali būti skirtas už papildomą mokestį tik pagal atskirą susitarimą.
Klientai, išbuvę aikštelėje ilgiau nei numatyta rezervacijoje (ilgiau nei 10 min.), privalo sumokėti
mokestį už papildomai viršytą laiką (ne mažiau 30 min.), pagal galiojantį kainininką.
Užsakius/rezervavus laiką žaidimui ir sužaidus anksčiau, laikas netrumpinamas (privaloma
apmokėti už visą rezervuotą laiką).
Pasibaigus rezervacijos laikui, Klientas privalo palikti aikštelę, nepalikti aikštelėje šiukšlių, tuščios
taros, asmeninių daiktų ir t.t.
Klientas naudojasi įranga savo rizika, prisiima visą atsakomybę dėl sveikatos sutrikimų, nelaimingų
atsitikimų. Dėl sveikatos rekomenduojame pasikonsultuoti su gydytoju. Šeimininkai neatsako už
Kliento treniruočių ar žaidimų metu patirtas traumas ar sužalojimus, sveikatos sutrikimus ir kt.

Pirties ir baseino naudojimasis
Klientai privalo turėti maudymosi kostiumą, tinkamą avalynę (skirtą mūvėti drėgnoje patalpoje) ir
rankšluostį.
Klientai privalo dėvėti neslidžią avalynę. Kientas privalo pasirūpinti savo saugumu.
Laikytis higienos reikalavimų.
visi į SPA centrą įeinantys ir išeinantys svečiai privalo švariai nusiprausti duše su muilu;

Svečiams draudžiama:
Atsinešti ir naudoti savo užpilus, ekstraktus ir vantas.
Patiems pilti vandenį ant akmenų.

Reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus.
Į pirtis prašome neštis rankšluostį ir pasitiesti ant gultų po visu kūnu.
Spjaudyti ant grindų ar į vandenį.
Vandenyje avėti avalynę.
Įbaseinus, pirtis neštis gėrimus bei maistą, į baseinus pilti gėrimus.
Įlipti ir išlipti iš baseinų ne tam skirtose vietose.
Šokinėti į vandenį nuo baseinų kraš

Kitos nuostatos
Poilsautojams, kurie sumokėjo ir neatvyko į poilsiavietę savo rezervuotu laiku, sumokėtas
depozitas negrąžinamas.
Poilsiautojai įsipareigoja gerbti šalia poilsiaujančių žmonių privatumą ir nuo 23 val. iki 8 val.
laikytis ramybės .
Poilsiavietės teritorijoje gali svečiuotis tik tie asmenys, už kurių poilsį buvo sumokėta.
Poilsis su naminiais gyvūnais leidžiamas tik su išankstiniu šeimininkų sutikimu.
Rūkyti patalpose griežtai draudžiama. Lauke rūkyti ten, kur nebūtų trukdoma kitiems
poisliautojams.
Draudžiama šiukšlinti, mėtyti nuorūkas ar piknaudžiauti alkoholiu ar bet kokiu paros metu
triukšmauti.
Naudotis laužaviete ar šašlykine atsakingai ir tik šeimininkų nurodytose vietose.
Miške nesukelti bet kokio pobūdžio ugnies ( nemėtyti nuorūkų, nenaudoti atviros ugnies).
Malkas dėti tik tam skirtose vietose saugiu atstumu, toliau nuo atviros ugnies.
Svečiai gali maudytis ežere, tik įsitikinę savo saugumu tam skirtose vietose.
Vaikams maudytis galima tik kartu su tėvais ar globėjais;
Nepalikti vaikų be priežiūros tiek kambaryje, tiek poilsiavietės teritorijoje (įskaitant vaikų žaidimų
aikštelę).
Žalos atlyginimo dydį už poilsiavietės inventoriaus ar turto sugadinimą, pametimą skaičiuoja
šeimininkai pagal turto atstatymo vertę arba šalių susitarimu.
Jei nuostoliai atsirado dėl nepilnamečių veiksmų, už juos atlyginti privalo vaikų tėvai ar globėjai.
Poilsiavietės šeimininkai turi teisę iškeldinti iš kambario / namelio ankščiau nustatyto termino
asmenis, kurie nesilaiko ir šiurkščiai pažeidžia šias vidaus tvarkos ir elgesio taisykles, taip pat
reikalauti atlyginti padarytą žalą ir nuostolius.

