Apgyvendinimo vidaus tvarkos taisyklės sodyboje Stirnelės viensėdis
Apgyvendinimo para prasideda 14 val., baigiasi kitos dienos 12 val. (už papildomas valandas primokama pagal
susitarimą);
Svečiai privalo:
Atvykus į sodybą susipažinti su priešgaisrinės ir saugaus elgesio, vidaus tvarkos taisyklėmis;
Atvykus į sodybą, sumokėti visą nuomos mokestį (kredito kortelės nepriimamos) ;
Neišbuvus nustatyto ar sutarto nuomos laiko, šeimininkai neprivalo grąžinti dalies mokesčio už neišbūtą laiką;
Atšaukus rezervaciją arba neatvykus, avansas negrąžinamas;
Jei pas svečius atvyksta lankytojai ir leidžia sodyboje dalį dienos (nenakvoja), taip pat jei atvykęs papildomas
svečias nori pernakvoti sodyboje, apie tai reikia pranešti sodybos šeimininkams ir už jų viešnagę mokama
papildomai;
Išvykdami svečiai palieka tvarkingas patalpas.
Sodyboje draudžiama:
Nešioti, perstatinėti baldus – lovas, stalus, lauko baldus;
Rūkyti patalpose;
Po 22 val. triukšmauti, leisti muziką lauke; svečių prašome gerbti šeimininkų bei kitų poilsiautojų ramybę;
Šiukšlinti sodybos teritorijoje (mėtyti lauke nuorūkas, tarą). Šiukšlės rūšiuoti atskiriant plastikinę, stiklinę
tarą, maisto likučius į tam skirtas talpas;
Išnešti antklodės, rankšluosčius ir kitą kambarių lovų inventorių į lauką;
Naudoti bet kokius šaunamuosius ginklus, fejerverkus ar petardas;
Užsisakyti kitas paslaugas ir pramogas, nesuderinus su šeimininkais;
Be šeimininkų leidimo atsivežti ir laikyti sodyboje šunis, kates ar kitus gyvūnus;
Svečių atsakomybė
Taupiai naudoti vandenį ir elektros energiją;
Asmeninius daiktus laikyti tik savo išnuomotose patalpose arba automobilyje (už asmeninių daiktų saugumą
šeimininkai neatsako). Išėjus, nepalikti nerakinamų namelių, neuždarytų langų ir pan.;
Svečiai materialiai atsako už visą sugadintą sodyboje ir jos teritorijoje esantį kilnojamą ir nekilnojamą turtą;
Jei svečiai atvyksta su vaikais - privalo rūpintis jų saugumu;
Klientui ar jo vaikams susižalojus dėl savo ar drauge esančių svečių veiksmų ar sugadinus savo turtą dėl pačių
neatsargumo, sodybos šeimininkai už tai neatsako;
Šunų šeimininkai privalo rūpintis, kad jų augintiniai netrukdytų kitiems svečiams, negulėtų lovose bei sodybos
teritorijoje neterštų.

Priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklės
Svečiai privalo:
tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų
elektros prietaisų bei radijo ar televizijos aparatūros;
-

rūkyti tik tam skirtose vietose ir užgesintas nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas;

-

ugnies židinius kūrenti tik gavus sodybos šeimininko leidimą ir išklausius instruktažą;

-

malkas dėti tik tam skirtose vietose, per saugų atstumą, toliau nuo atviros ugnies;

kūrenantis ugnies židiniui, nepalikti be priežiūros vaikų bei neleisti vaikams jo kūrenti ar žaisti su degančiais
pagaliukais, malkomis, žarijomis;
-

miške nesukelti bet kokio pobūdžio ugnies ( nemėtyti nuorūkų, nenaudoti atviros ugnies);

sodybos teritorijoje ugnį kurti galima tik, gavus šeimininkų leidimą, tam įrengtose vietose ir lauko
kepsninėje. Draudžiama ugnį palikti be priežiūros, pasitraukiant nuo ugnies židinio, jį būtina užgesinti;
-

vaikams maudytis, irstytis baidarėmis, žvejoti galima tik kartu su tėvais ar globėjais;

pastatų mansardose, balkonuose ir sodybos teritorijoje esančiose pavėsinėse nelipti ir nesėdėti ant tvorelių
ir turėklų;
-

elgtis taip, kad nesudarytų pavojaus savo ir kitų svečių sveikatai ir gyvybei pavojaus;

-

sportinius įrenginius ir kitą inventorių naudoti tik pagal paskirtį;

-

kiekvienas svečias individualiai atsako už atsivežto maisto kokybę ir šviežumą;

svečiui ar jo vaikams susižalojus pačiam arba sužalojus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus
elgesio, priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, paslaugos teikėjas už tai neatsako;
už sodyboje muzikos sukeltą triukšmą po 22 val. atsako pagrindinis grupės svečių užsakovas (paslaugos
užsakovas);
už sodyboje esančių svečių supažindinimą su šiomis taisyklėmis atsakingas kaimo turizmo paslaugas
užsakantis asmuo ( svečių grupės atsakingas asmuo – pagrindinis užsakovas) ;
už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti sodybos namų viduje, laiptinėse, vaikščiojimo
takuose miške, kieme, vaikų žaidimo aikštelėse, sporto aikštelėse, pirtyje, kubile, maudantis tvenkinyje ar upėje,
baidarių žygyje, ir kitose vietose yra atsakingi patys poilsiautojai;
-

už nelaimingus atsitikimus ir jų pasekmes, įvykusius dėl alkoholio vartojimo, atsako pats svečias;

pagrindinis paslaugų ir sodybos užsakovas įsipareigoja supažindinti likusius sodybos svečius su
priešgaisrinėmis ir saugaus elgesio taisyklėmis ir visiškai pilnai atsako už tai, kad esantys sodyboje poilsiautojai
laikytųsi šių taisyklių. Taip pat neša atsakomybę prieš sodybos šeimininką ir užtikrina nustatytą tvarką ir privačios
valdos sampratą sodybos teritorijoje.

Susipažinau: (vardas, pavardė, pareigos, parašas)

