
  
  Kaimo turizmo sodyba 
 

  Ačiū, kad pasirinkote mūsų sodybą. Gero poilsio!       
 

TAISYKLĖS 

• Mūsų sodyboje galioja „Leave As Found“ principas: 

išvykstant iš sodybos patalpas būtina palikti tvarkingas, tokias, kokias radote: panaudoti 

indai privalo būti išplauti ir sudėti į vietas, sodybos įrankiai ir inventorius paliekamas jam 

skirtoje vietoje, šiukšlės išneštos į didžiuosius komunalinių atliekų konteinerius šalia 

pagrindinių vartų. Už paliktą netvarką, sugadintą inventorių ar kitas materialias vertybes 

atlyginti iš karto perduodant patalpas; 

• Antklodės, rankšluosčiai, lovos ar kitas kambarių inventorius turi būti naudojamas pagal 

paskirtį patalpose. 

• Saugokite sodybos turtą. Jei inventorius sulaužomas, sudaužomas ar kaip kitaip 

sugadinamas, informuoti ir atlyginti nuostolius reikia iš karto. 

• Savo elgesiu nesudarykite nepatogumų kitiems svečiams ramiai ilsėtis ir naudotis bendra 

sodybos teritorija; 

• Sodyboje būtina laikytis priešgaisrinių ir saugaus elgesio reikalavimų; 

• Vaikų žaidimo aikštelės skirtos žaisti vaikams iki 7 metų; 

• Už nepilnamečių saugumą ir elgesį atsako tėvai ar vaikus prižiūrintys asmenys. 

 

 

Svečių atsakomybė: 

• Svečiai materialiai atsako už visą sugadintą sodyboje esantį kilnojamą ar nekilnojamą turtą; 

• Jei nuostoliai sodyboje atsirado dėl nepilnamečių veiksmų, už juos atlyginti privalo vaikų 

tėvai ar globėjai; 

• Už padarytą žalą sodybos šeimininkų ar kitų svečių turtui atsako žalą padaręs asmuo, jei tą 

žalą padarė nepilnametis asmuo, tuomet atsakingi yra jo tėvai ar globėjai. 

• Už galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti sodybos viduje, kieme, sporto 

aikštelėse, maudantis upėje, pavėsinėse ar kitose vietose atsakingi patys svečiai. 

• Tėvai ir nepilnamečių vaikų globėjai privalo patys užtikrinti vaikų saugumą. 

• Plaukiant valtimi privaloma dėvėti gelbėjimosi liemenes; 

• Pagrindinis patalpų ar sodybos užsakovas įsipareigoja supažindinti kitus svečius su 

sodybos vidaus tvarkos taisyklėmis ir visiškai atsako už tai, kad sodybos svečiai jų 

laikytųsi; 

• Atsitikus nelaimei, nedelsiant skambinti bendruoju pagalbos telefonu ir informuoti 

sodybos šeimininkus. Pirmosios medicininės pagalbos vaistinėlės teirautis pas sodybos 

šeimininkus. 

 

Draudžiama: 

• Rūkyti patalpose ar kambariuose; 

• Vaikams žaisti prie vandens ar maudytis be suaugusiųjų priežiūros; 

• Stumdyti ar pernešti baldus be šeimininkų leidimo; 

• Be suderinimo su šeimininkais kūrenti sodyboje laužus, židinius, šašlykines, naudoti bet 

kokius šaunamuosius ginklus, dangaus žibintus; 

• Šiukšlinti sodybos teritorijoje ir vandens telkiniuose. 


