ANGELŲ MALŪNO LANKYMO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
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atvykymo laikas nuo 15:00 iki 17:00val.(jei nesutarta kitaip),išvykimas iki 12 val.
Apgyvendinimo para laikoma nuo 15 val. iki 12 val.;
atvykę į malūną, sumokėti pilną kainą už užsakytas paslaugas.Kortelėmis
nepriimame.Bankiniu pavedimu galima sumokėti prieš atvykstant;
svečiams neišbuvus nustatyto, ar sutarto laiko, sumokėti pinigai už neišbūtą laiką
negrąžinami;
susipažinti su saugaus elgesio, priešgaisrinės saugos bei vidaus tvarkos taisyklėmis;
užsiregistruoti svečių registracijos žurnale, pavieniai svečiai, ar atsakingi už grupę svečių;
jei pas svečius atvyksta lankytojai ir leidžia laiką sodyboje dalį dienos (nenakvoja),apie tai
reikia pranešti administratoriui ir už jų viešnagę papildomai sumokėti;
užsisakius papildomas mokamas paslaugas už jas iškarto sumokėti;
rezervuojant vietas malūne,bei užsakant iš anksto papildomas paslaugas, iš anksto sumokėti
50% dydžio rezervavimo mokestis, kuris bus įskaičiuotas atsiskaitant atvykus į malūną.
Rezervavus, bet neatvykus sutartu laiku į malūną,ar atsisakius papildomų paslaugų
rezervavimo mokestis negrąžinamas;
prieš išvykstant iš malūno atiduoti raktus nuo kambario, dalyvauti atiduodant patalpas bei
jose esančias materialines vertybes malūno administratoriui.Už sugadintą inventorių ar kitas
materialines vertybes atsiskaityti iškarto;
jei klietas ar jo svečiai užkemša kanalizaciją (mesti nereikalingus daiktus,maisto atliekas,bei
higienos reikmenys į kanalizaciją draudžiama),klietas privalo apmokėti už sutvarkymo
darbus.
taupiai naudoti vandenį ir elektros energiją;
pasinaudojus bendromis patalpomis,jas palikti švarias ir tvarkingas;
keičiama patalynė,bei tvarkomi kambariai kas 6 parą;
jei atvykę svečiai išsinomuoja tik kambarius, o ne visą sodybą,tai po 23 val.ramybės
laikas;
savo elgesiu nesudaryti nepatogumų kitiems malūno klientams ramiai ilsėtis ir naudotis
bendromis patalpomis bei malūno teritorija;
saugoti malūno viduje esančias kultūros paveldo vertybės (malūno ekspozicija);
savo asmeninius daiktus laikyti tik savo kambaryje arba automobilyje (už asmeninių daiktų
saugumą šeimininkai neatsako);
netrukdyti kitų svečių ramaus poilsio;
automobilius parkuoti tik tam skirtoje aikštelėje;

Malūne draudžiama:
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pastatų viduje bei aplink pastatą rūkyti, mėtyti lauke nuorūkas, išskyrus į tam numatytas
metalines šiukšliadėžes, mėtyti tarą ir maisto atliekas, šiukšlinti malūno teritorijoje.Rūkyti
galima tik nustatytoje vietoje tai yra pavėsinėje prie židinio.Nesilaikius reikalavimo
bauda 100 eurų.
be suderinimo su administratoriumi griežtai draudžiama kūrenti židinius, ar naudoti
kitus prietaisus išskiriančius atvirą ugnį, naudoti bet kokius šaunamuosius ginklus,
fejerverkus ar petardas,žibintus,ugnies šou,dengti aukštas žvakes.Nesilaikius
reikalavimo bauda 300 eurų.
draudžiama malūno viduje naudoti alaus pilstymo įranga,jei klientai pageidauja atsivežti
alaus pilstymo įrangą,ją galima naudoti tik lauko pavėsinėje;
draudžiama atsivežti ir laikyti malūne šunis, kates ar kitus gyvūnus;
be administratoriaus leidimo pernešioti malūne esantį materialųjį turtą ir inventorių;
maudytis neblaiviame stovyje;
leisti vaikams žaisti prie tvenkinio ir aikštelėje malūno teritorijoje be tėvų ar suaugusiųjų
priežiūros;
leisti vieniems vaikams ir nepilnamečiams maudytis ;
plaukioti valtimi ar žvejoti malūno tvenkinyje nesuderinus su sodybos administratoriumi;

Klientų atsakomybė:
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klientas visiškai ir pilnai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą malūne ir jos
teritorijoje esantį kilnojamą ir nekilnojamą turtą ( už padarytą žalą klientas atsako LR
įstatymais nustatyta tvarka);
jei nuostoliai malūne atsirado dėl nepilnamečių veiksmų, už juos atlyginti privalo vaikų
tėvai ar globėjai;
klientui ar jo vaikams susižalojus pačiam dėl savo ar drauge esančių klientų veiksmų, ar
sužalojus savo turtą dėl savo neatsargumo, pačiam pažeidžiant saugaus poilsio ir sporto
sąlygas, paslaugos teikejas už tai neatsako;

Priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklės
Klientai privalo:
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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 administratoriaus 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);
malūno teritorijoje ugnį kurti galima tik tam įrengtose vietose ir lauko židinyje.
Draudžiama ugnį palikti be priežiūros, pasitraukiant nuo ugnies židinio, jį būtina užgesinti;
vaikams maudytis, irstytis valtimi, žvejoti galima tik kartu su tėvais ar globėjais;
pastatų mansardose, balkonuose ir malūno teritorijoje esančiose pavėsinėse nelipti ir
nesėdėti ant turėklų;
elgtis taip, kad nesudarytų pavojaus savo ir kitų klientų sveikatai ir gyvybei pavojaus;
sportinius įrenginius ir kitą inventorių naudoti tik pagal paskirtį;
kiekvienas klientas individualiai atsako už atsivežto maisto kokybę ir šviežumą;
klientui 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 malūno teritorijoje muzikos sukeltą triukšmą po 23 val.atsako pagrindinis grupės klientų
užsakovas;
už malūne esančių klientų, klientų grupių, supažindinimą su šiomis taisyklėmis atsakingas
paslaugas užsakantis asmuo ( klientų grupės atsakingas asmuo – pagrindinis užsakovas) ;
už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti malūno namų viduje, laiptinėse
vaikščiojimo takuose miške, kieme, vaikų žaidimo aikštelėse, sporto aikštelėse, pirtyse,
maudantis tvenkinyje, upėje ir kitose vietose yra atsakingi patys klientai;
už nelaimingus atsitikimus ir jų pasekmes, įvykusius dėl alkoholio vartojimo, atsako patys
klientai;

SAUGAUS ELGESIO PIRTYJE TAISYKLĖS
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Šios taisyklės yra taikomos kiekvienam lankytojui.Kiekvienas lankytojas privalo laikytis
šiose taisyklėse numatytų reikalavimų.
Į pirtį eiti tik blaiviems.
Susipažinti su greitosios pagalbos vaistinėlės vieta,bei turiniu ir gaisro gesinimo įranga.
Tėvai pilnai atsako už savo nepilnamečių vaikų sveikatą ir saugumą.
Vaikščioti atsargiai,nebėgioti,nesistumdyti.
Šlapiomis rankomis nesiliesti prie elektros prietaisų bei jungiklių.
Norintiems maudytis burbulinėje vonioje reikia laikytis šių taisyklių,pažeidus šias taisykles
bauda 150 eurų : nemėtyti jokių daiktų ar rūbų,nevalgyti,nešokinėti nuo kraštų; galima
maudytis tik švariai nusiprausus po dušu,draudžiama maudytis išsitepus aliejumi ar kita
kosmetika; negalima pilti jokių skysčių(muilo,šampūno,aliejaus ir kt., ypač greižtai
draudžiama rūkyti ir naudoti kitomis liepsną sukeliančiomis medžiagomis);
Pirtyje griežtai draudžiama: gadinti pirties inventorių; pilti ant akmenų alų; vartoti
pirtyje alkoholinius gėrimus; eiti į garinę su šlepetėmis; spaudyti ar kitaip teršti pirties
zoną; liesti krosnės kraštų elementus; mesti į krosnį šiukšles; pilti ant ugnies degius
skysčius;
Garinėje vienu kartu nepilti ant įkaitusių akmenų daugiau vandens nei vienas samtis.
Norintiems maudytis upėje griežtai draudžiama šokinėti nuo terasos.
Už savo saugų maudymasi upėje yra atsakingas pats lankytojas
Kiekvienas asmuo esantis pirtyje yra pilnai atsakingas už savo sveikatą ir saugumą.
Pilnai atsakyti už savo ir savo draugijos padaryta materialinę žalą.

Linkime gero poilsio.
Bendras pagalbos telefonas

- 112;

Atsitikus, bet kokiam gedimui,pranešti įmonės darbuotojui telefonu:
Stasys Senkus tel. + 370 65633808
Ričardas Rasiukas tel. +370 65098888

