Viliaus Venckūno sodybos vidaus tvarkos taisyklės
Už suteiktas paslaugas užsakovas įsipareigoja sumokėti sutartą sumą.
Sodybos išankstinė rezervacija patvirtinama sumokėjus rezervacijos mokestį grynais
pinigais arba banko pavedimu.
Likusią sutartą paslaugų kainą užsakovas sumoka grynais pinigais arba bankiniu
pavedimu iš karto atvykęs į sodybą.
Už išnuomotų patalpų ir teritorijos išvalymo paslaugas prieš pradedant naudotis
paslaugomis imamas 100 Eur avansas, kuris grąžinamas užsakovui išvykstant ir
priduodant patalpas Paslaugų teikėjui, jeigu užsakovas išsinuomotas patalpas ir
teritoriją palieka švarias ir tvarkingas.
Už suteiktas papildomas paslaugas bei papildomą laiką užsakovas moka papildomai
pagal galiojančius įkainius ir tarpusavio susitarimą.
Jeigu užsakovas paslaugų atsisako, Paslaugų teikėjui lieka sumokėta sutarties kainos
dalis, t. y. rezervacijos mokestis.
Svečiai privalo:
• Atvykti į sodybą ne anksčiau kaip pirmosios paslaugų teikimo dienos 14 val. ir
išvykti ne vėliau kaip paskutinės paslaugų teikimo paros 12 val., jei nesuderintas
kitas atvykimo ir išvykimo laikas;
• Saugoti bei tausoti turtą, laikytis saugaus elgesio, priešgaisrinės apsaugos ir
aplinkosaugos reikalavimų. Už padarytą materialinę žalą ir nuostolius užsakovas
atsako LR įstatymų nustatyta tvarka;
• Informuoti paslaugos teikėją apie pastarojo turtui padarytą žalą ir nedelsdamas,
bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, atlyginti padarytą žalą;
• Užsakovas įsipareigoja laikyti transporto priemones tik nurodytoje vietoje;
• Užtikrinti su juo atvykusių asmenų saugumą ir tinkamą elgesį.
• Prieš išvykstant Paslaugos teikėjui priduoti patalpas ir inventorių;
• Užsakovas įsipareigoja kartu atvykusius asmenis supažindinti su sodybos vidaus
tvarkos taisyklėmis bei atsako už elgesį ir padarytą materialinę žalą.

Sodybos teritorijoje draudžiama:
• Triukšmauti po 22 val., leisti lauke muziką ir kitaip trukdyti kitų stovyklautojų
bei gyventojų poilsį.
• Gadinti, naikinti, laužyti sodyboje esantį turtą, inventorių, teršti ir šiukšlinti
sodybos teritoriją ir patalpas.
• Iš anksto nesuderinus su paslaugų teikėju leisti fejerverkus, kūrenti laužus ar
pan.;
• Į sodybą atsivežti ar joje naudoti ginklus, narkotines medžiagas, aplinkai ir
žmonėms pavojingas medžiagas.
• Į sodybą atsivežti ar joje naudoti elektrinius ir dujinius prietaisus maistui ruošti.
• Be paslaugų teikėjo leidimo atvykti pašaliniams žmonėms.
• Rūkyti patalpose.
• Atsivežti gyvūnus.
• Laikyti atidarytus patalpų langus arba duris jei įjungta kondicionavimo sistema;
• Vaikščioti po sodybos kaimynystėje esančias privačias valdas (nuomojamos
sodybos teritoriją nurodo paslaugų teikėjas).
• Maudantis kubile vartoti alkoholį, statyti stiklinę tarą ant kubilo briaunų ir greta
jo, patiems nedėti į kubilo krosnelę malkų, nesiliesti prie krosnelės.
• Sodybos vidaus patalpų baldus bei kitą inventorių išnešti į lauką, o lauko baldus
įnešti į vidaus patalpas.

Svečių atsakomybė:
• Atvykę asmenys sunaikinę, apgadinę sodybos kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą
ar atskirą jo dalį, taip pat padaręs žalos gamtai, kitiems sodybos svečiams
įsipareigoja atlyginti patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.
• Padarius žalos, svečiai privalo apie tai nedelsdamas pranešti paslaugų teikėjui,
kuris įvertina padarytą žalą ir nurodo atlygintinos žalos dydį. Svečiai privalo
atlyginti paslaugų teikėjui padarytą žalą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1
(vieną) darbo dieną.
• Svečiams nesutinkant su paslaugų teikėjo žalos įvertinimu, jie turi teisę žalą
atlyginti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nupirkdamas ir paslaugų teikėjui
neatlygintinai pristatydamas naują, sugadintam daiktui tapatų daiktą arba,
paslaugų teikėjui sutikus, sugadintam daiktui lygiavertį daiktą. Tokiu atveju
svečiai taip pat privalo atlyginti nupirkto daikto pristatymo, montavimo,
įdiegimo ir pan. išlaidas, jei jos būtinos paslaugų teikėjo patirtai žalai visiškai
atlyginti.
• Jei nuostoliai sodyboje atsirado dėl nepilnamečių veiksmų, už juos atlyginti
privalo vaikų tėvai ar globėjai.
• Kiekvienas svečias individualiai atsako už savo atsivežto maisto kokybę ir
šviežumą.
• Klientui ar jo vaikams susižalojus pačiam dėl savo neatsargumo ar drauge
esančių svečių veiksmų, ar sugadinus savo turtą dėl savo neatsargumo, pačiam
pažeidžiant saugaus elgesio taisykles, sodybos šeimininkai už tai neatsako.
• Už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, susijusius su sveikatos sutrikdymu ir
galinčius įvykti namo viduje, kieme, prie upių, sporto aikštelėse ar kubile, yra
atsakingas užsakovas.
• Užsakovas individualiai atsako už paties atsivežto maisto bei gėrimų kiekį,
kokybę ir tinkamumą naudoti.
• Dingus elektrai, vandeniui ar įvykus kitiems nenumatytiems įvykiams nesant
paslaugų teikėjo kaltės, paslaugų teikėjas už užsakovo patirtą turtinę ir neturtinę
žalą neatsako.

Priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklės
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Tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams.
Rūkyti tik lauke ir nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas.
Nenešti į patalpas medžiagų galinčių sukelti gaisrą.
Sodybos teritorijoje ugnį kurti galima tik kepsninėje.
Nenešti kepsninės arti pastatų ar medžių.
Kepimo iešmus bei groteles naudoti pagal paskirti, neleisti žaisti jais vaikams.
Neleisti vaikų prie kepsninės jai būnant karštai.
Medžiais apaugusioje teritorijoje nesukelti bet kokio pobūdžio ugnies.
Nepalikti ugnies be priežiūros, ją užgesinti pasinaudojus kepsnine.
Namo terasoje nelipti ir nesėdėti ant tvorelių.
Sportinius įrenginius naudoti tik pagal paskirtį.
Maudytis upėje nerekomenduojame todėl, kad greta sodybos upėje nėra
atliekami vandens mikrobiologiniai tyrimai, nėra aptvertų maudymosi teritorijų,
vandens lygis, priklausomai nuo oro sąlygų, svyruoja, dugnas akmenuotas.
• Maudantis kubile nenardyti, nepalikti vaikų be priežiūros.
• Tėvai, arba prižiūrintys asmenys privalo užtikrinti vaikų saugumą.

Atmintinė ir instruktažas plaukiant baidarėmis
• Vandenyje viso plaukimo metu būti tik su gelbėjimosi liemene.
• Draudžiama plaukti neblaiviam stovyje ir plaukimo metu vartoti alkoholį ar
psichotropines medžiagas.
• Nebristi į vandenį basomis kojomis.
• Nešokinėti iš baidarių.
• Lipti ir išlipti į baidares po vieną tik seklioje (negilesnėje kaip iki kelių) vietoje
arba prieplaukoje.
• Plaukiant baidare, laikyti pusiausvirą, kad baidarė nesiverstų. Plaukiant
negalima stotis ar atlikti kitus veiksmus, kurie įtakotų pusiausvyros praradimą.
• Iškritus iš baidarės upėje, keliautojas plaukia artimiausio kranto ar seklumos
kryptimi.
• Plaukiant, baidarę reikia stengtis vairuoti taip, kad baidarė plauktų išilgai
srovės.
• Neplaukti prie nuvirtusių medžių ar kitų kliuvinių.
• Nerengti stovyklaviečių privačiose teritorijose be šeimininkų sutikimo.
• Išlipant Latvijos teritorijoje, turėti su savimi asmens tapatybės dokumentus.
• Daiktus laikyti neperšlampamose ir neskęstančiose pakuotėse.
• Kelionės inventorių naudoti tik pagal tiesioginę paskirtį ir šią instrukciją:
 netempti baidarės žvyrkeliu ar asfaltu, akmenuota pakrante;
 užplaukus ant seklumos, nesistumti su irklais, o išlipti ir pratemti baidarę
iki tos vietos, kur baidarės dugnas nebesiliečia su upės dugnu;
 nesėsti ant horizontaliai užlenktų sėdynių atlošų;
 nekelti ar netempti baidarės paėmus už minkštų sėdynių antdėklų;
 nekelti ar netempti baidarės paėmus už priekinių ar galinių elastinių juostų;
 nepamiršti užsukti sėdynių fiksavimo varžtus juos atsukus;
 gelbėjimosi liemenes naudoti tik pagal paskirtį;
 neiti su gelbėjimosi liemene prie laužo ir nelaikyti jos arti ugnies.
• Priduoti baidares ir kitą inventorių tvarkingus – nesugadintus, švarius, be
šiukšlių, maisto likučių.

