„Kernavės bajorynė”.
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS:
Atvykimo-išvykimo laikas - sutartinis (būtina suderinti su sodybos šeimininkais ar darbuotojais).
SVEČIAI PRIVALO:
·Susipažinti su saugaus elgesio, priešgaisrinės saugos bei vidaus tvarkos taisyklėmis.
DRAUDŽIAMA:
·Patalpose rūkyti (sodyboje yra tam skirtos vietos).
·Pirtyje pilti skysčius ant krosnelės išskyrus vandenį.
·Be šeimininko leidimo kūrenti rąstiniuose namuose esančius židinius,
·Be šeimininko leidimo atsivežti ir laikyti sodyboje šunis bei kitus gyvūnus.
·Triukšmauti ir garsiai klausyti muzikos sodybos teritorijoje po 23 valandos nakties.
·Naudoti pirotechnikos priemones.
·Statyti automobilius ant pievos, prie ežero ir kitose ne parkingui skirtose vietos.
Svečiai visiškai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą sodyboje ir jos teritorijoje esantį
kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (už padarytą materialinę žalą klientas atsako LR įstatymų
nustatyta tvarka).
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 nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas.
·Rąstiniuose namuose esančius židinius kūrenti tik leidus sodybos šeimininkui ir išklausius
instruktažą.
·Malkas dėti tik tam skirtose vietose, toliau nuo atviros ugnies.
·Kūrenantis židiniui nepalikti be priežiūros vaikų bei neleisti vaikams jo kūrenti.
Kitos taisyklės:
·Miške nesukelti bet kokio pobūdžio ugnies.
·Sodybos teritorijoje ugnį kurti galima tik tam įrengtoje laužavietėje ir lauko židinyje. Nepalikti
ugnies be priežiūros, ją užgesinti paliekant laužavietę, ar lauko pavėsinę, kurioje
įrengtas lauko židinys.
·Vaikams maudytis, irstytis valtimi, žvejoti galima tik kartu su suaugusiaisiais ir apsivilkus
gelbėjimosi liemenes.
·Sportinius įrenginius naudoti tik pagal paskirtį.
·Svečiai visiškai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą sodyboje ir jos teritorijoje esantį
kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (už padarytą materialinę žalą klientas atsako LR
įstatymų nustatyta tvarka).
·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 sodybose muzikos sukeltą triukšmą po 23 val. atsako pagrindinis užsakovas.
·Už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti pastatų viduje, laiptinėje,
vaikščiojimo takuose miške, kieme, vaikų žaidimo aikštelėje, sporto aikštelėje, pirtyje,
maudantis ežere yra atsakingi patys poilsiaujantieji.
·Už nelaimingus atsitikimus, įvykusius dėl alkoholio, atsako pats svečias.
·Tėvai, arba prižiūrintys asmenys privalo užtikrinti vaikų saugumą.
·Pagrindinis užsakovas įsipareigoja supažindinti dalyvaujančius asmenis su priešgaisrinės ir
saugaus elgesio taisyklėmis ir visiškai atsako už svečių/dalyvių/grupės saugumą.
·Sodyba neteikia daiktų apsaugos paslaugų, tik sudaro svečiams galimybę palikti
atsineštus daiktus nustatytose vietose. Sodyba neatsako už svečių daiktų
praradimą/ sugadinimą.
23 val. uždaromi dvaro teritorijos vartai. Patekti į teritoriją galima paskambinus telefonu +370
656 59199.
Linkime gražaus poilsio!

