Sodybos „SVAJONIŲ DVARAS“
vidaus tvarkos taisyklės
DRAUDŽIAMA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rūkyti patalpose;
Kepti ką nors patalpų vidaus židiniuose;
Triukšmauti lauke nuo 22 val. iki 6 val. (išskyrus spec. renginius, suderinus su šeimininkais);
Kurti laužus ne laužavietėse;
Be šeimininkų leidimo naudoti malkų atsargas;
Šiukšlinti, mėtyti nuorūkas ar kitaip teršti sodybos teritoriją, gadinti, laužyti sodybos inventorių, naikinti
augmeniją;
Be šeimininkų leidimo žvejoti tvenkinyje;
Palikti nepilnamečius vaikus be priežiūros prie vandens telkinių, atviros ugnies, žaidimo įrenginių;
Be išankstinio suderinimo atsivežti gyvūnus;
Ant biliardo stalo statyti valgius ir gėrimus bei kitaip naudoti ne pagal paskirtį.

PERSPĖJAME:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

laikytis priešgaisrinių ir saugumo vandenyje reikalavimų;
atsivežus gyvūnus, pasirūpinti, kad jie nesukeltų problemų kitiems sodybos svečiams, neterštų aplinkos,
nesugadintų sodybos inventoriaus;
nesimaudyti ežere, esant pavojingoms meteorologinėms oro sąlygoms;
nesimaudyti vandens telkiniuose neblaiviame stovyje;
neuždarius patalpų langų bei durų, galite sulaukti neprašytų laukinių ir naminių gyvūnų bei vabzdžių,
vizitų;
privalu atlyginti padarytus materialinius nuostolius;
para sodyboje skaičiuojama nuo 12 val. dienos iki kitos dienos 12 val., jei nesutarta su šeimininkais kitaip;
su sodybos šeimininkais atsiskaitoma avansu arba abiejų šalių sutartu laiku, bet ne veliau kaip 1 val. iki
išvykstant iš sodybos teritorijos;
iš sodybos svečių galime paprašyti jų viešnagės metu palikti asmens dokumentą arba piniginį užstatą;
išvažiuojant namo, būtina pranešti šeimininkams.

Šeimininkai turi teisę nesilaikančius šių taisyklių svečius išprašyti iš sodybos ribų, nesibaigus
sutartam viešnagės laikui.
PAGRINDINIAI PADARYTOS MATERIALINĖS ŽALOS ATLYGINIMO ĮKAINIAI:
- lėkštės, taurės, stikliukai
- patalynė
- iešmas
- šviestuvas
- veidrodis
- stiklinė lentynėlė
- higieninis čiužinys
- dušo kabina
- bet kokios kitos įrangos sugadinimas

3-5 EUR/vnt
10-30 EUR/vnt
3 EUR/vnt
50 EUR/vnt
50 EUR/vnt
20 EUR/vnt
50 EUR/vnt
500 EUR/vnt
pagal naujo daikto vertę

TIKIMĖS GRAŽAUS, SUPRATINGO BENDRADARBIAVIMO IR LINKIME SMAGIAI BEI MALONIAI PRALEISTI
LAIKĄ MŪSŲ SODYBOJE!

Su sodybos „Svajonių dvaras“ vidaus tvarkos taisyklėmis susipažinau ir įsipareigoju jų laikytis, taip pat
atsakau už kartu atvykusius asmenis:
Atsakingo asmens
Vardas, Pavardė, tapatybę liudijančio dok.Nr.

__________________________________

Parašas

