PRIEŠGAISRINĖS, SAUGAUS ELGESIO IR VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS SODYBOJE „URSA MANOR“
Svečiai įsipareigoja:
1. Elgesys su elektros ir kitais prietaisais
1.1. Rūpestingai ir atsakingai naudotis Sodyboje esančiai elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams be suaugusiųjų priežiūros.
1.2. Elektros prietaisus naudoti griežtai pagal paskirtį ir laikantis visų saugumo bei naudojimo reikalavimų.
1.3. Nesinaudoti savo atsivežtais buitiniais elektros prietaisais Sodybos patalpose.
1.4. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų.
1.5. Nekišti į virtuvėje esantį maisto atliekų smulkintuvą nieko, išskyrus minkštas maisto atliekas, o naudojant smulkintuvą būtinai leisti į jį šiltą vandenį iš čiaupo.
1.6. Skalbimo mašinoje ir indaplovėje naudoti tik Sodyboje esančias priemones.
1.7. Prieš naudojant drabužių džiovyklę išvalyti pūkų surinktuvą ir išpilti vandenį iš bako.
1.8. Savarankiškai neatidarinėti ir neardyti muzikos aparato, nekeisti plokštelių ir aparato nustatymų.
1.9. Su teleskopu elgtis atsargiai ir rūpestingai, jo nedaužyti ir nemėtyti, jokiu būdu nežiūrėti per jį į saulę, neleisti juo naudotis vaikams be suaugusiųjų priežiūros.
1.10. Pastebėjus netipinį elektros prietaiso veikimą ar gedimą, išjungti jį iš elektros tinklo, nedelsiant pranešti Sodybos atstovui apie gedimą ir nesinaudoti prietaisu.
2. Elgesys su ugnimi ir kitomis pavojingomis substancijomis
2.1. Sodybos teritorijoje nekurti laužų, neleisti fejerverkų, dangaus žibintų, nesprogdinti petardų ir kitų pirotechnikos priemonių.
2.2. Nesinaudoti žvakėmis, fakelais ir kita atvira ugnimi patalpose (išskyrus židinį) ir arčiau negu 2 metrai nuo visų Sodybos medinių konstrukcijų.
2.3. Svetainėje esantį židinį, šašlykinę ir grilių kūrenti tik leidus Sodybos atstovui ir išklausius instruktažą.
2.4. Grilį naudoti tik pavėsinėje esančioje plytelėmis išklotoje grilio zonoje toliau nuo minkštų baldų.
2.5. Šašlykinę naudoti tik jai skirtoje lauko plytelėmis išklotoje šašlykinės zonoje.
2.6. Židinio, šašlykinės ir grilio kūrenimui naudoti tik Sodybos suteiktas malkas ir anglis. Malkas ir anglis dėti tik tam skirtose vietose, toliau nuo atviros ugnies.
2.7. Ugniai užkurti židinyje, šašlykinėje ar grilyje nenaudoti degaus skysčio.
2.8. Degant ugniai židinyje visada uždaryti apsaugines dureles, apsaugančias nuo žiežirbų ar žarijų.
2.9. Neuždaryti židinio kamino sklendės, kol židinyje smilksta žarijos.
2.10. Židinio, šašlykinės ir grilio operavimui (malkų vartymui, maisto ruošai ir t.t.) naudoti tik tam skirtus įrankius, esančius Sodyboje.
2.11. Nekūrenti židinio, šašlykinės ar grilio, jei šalia yra degių medžiagų.
2.12.Nepamiršti, kad degant ugniai, židinio, šašlykinės ar grilio detalės yra itin įkaitusios, ir jų neliesti be apsauginių pirštinių.
2.13. Degant ugniai židinyje, šašlykinėje ar grilyje, nepalikti be priežiūros vaikų ir neleisti vaikams liesti minėtų objektų.
2.14. Nepalikti be priežiūros kūrenamo židinio, šašlykinės, grilio, ypač jei pučia stiprus vėjas.
2.15. Išeinant iš patalpos užgesinti židinį.
2.16. Baigę kepti, uždaryti grilio viršutinę ir apatinę oro sklendes, kad liepsna užgestų savaime.
2.17. Neišjunginėti, neuždenginėti ir kitaip netrukdyti priešgaisrinės signalizacijos veikimo.
2.18. Neįsinešti, nelaikyti ir uždrausti kitiems asmenims, kurie patenka į Sodybą ir naudojasi Turtu, įsinešti ir užtikrinti, kad kiti asmenys neįneš į Sodybą ginklų,
nuodingų, sprogstamų, radioaktyvių ar kitokių pavojingų medžiagų, kurių turėjimas ir laikymas yra uždraustas LR įstatymais ar kitais teisės aktais arba kurių laikymas yra
pavojingas žmonėms, gyvūnams ir aplinkai, jas laikyti patalpose, o jas radus nedelsiant informuoti Paslaugų teikėją ir atitinkamas tarnybas ir pareigūnus.
2.19. Esant poreikiui, nedelsiant panaudoti Sodybos patalpose esančius gesintuvus ugnies gesinimui ir nedelsiant iškviesti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento ekipažą numeriu 011 arba 112 nurodant sodybos adresą – Garneliškių k. 3, Garneliškės, Molėtų r.
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Svečiai įsipareigoja:
3. Rūkymas
3.1. Nerūkyti patalpose (įskaitant cigarus, pypkes, e-cigaretes, IQOS ir kitus panašaus pobūdžio prietaisus).
3.2. Rūkyti tik lauke atvirose terasose ar atvirose erdvėse, laikantis priešgaisrinio saugumo reikalavimų, o nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas.
4. Elgesys pastatuose, pavėsinėje ir Sodybos teritorijoje
4.1. Nelipti ir nesėdėti ant balkonų tvorelių. Prižiūrėti vaikus, kai jie lipa laiptais.
4.2. Savarankiškai nereguliuoti šildymo, vandentiekio ar santechnikos prietaisų.
4.3. Nenuleidinėti į klozetus tualetinio popieriaus ar kitų higieninių priemonių.
4.4. Nestumdyti baldų, išskyrus kėdes ir fotelius, be Paslaugų teikėjo žinios.
4.5. Rūpintis visų sodybos turtu ir sodyboje esančiu inventoriumi, jį naudoti pagal paskirtį, rūpestingai ir atsakingai.
4.6. Nelaužyti, nerauti ir kitaip negadinti medžių, krūmų ir kitos teritorijoje esančios augmenijos.
4.7. Automobilius parkuoti tik tam skirtose vietose.
4.8. Teritorijoje neręsti jokių laikinų statinių.
5. Vaikų elgesys
5.1. Teisę naudotis vaikų žaidimų įrengimais Sodyboje turi visų amžiaus kategorijų asmenys, išskyrus:
5.1.1. Asmenis, apsvaigusius nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
5.1.2. Asmenis, kurių elgesys kelia pavojų saugumui ir higieninei būklei arba prieštarauja visuomenėje visuotinai priimtoms gero elgesio normoms.
5.2. Vaikai Sodyboje žaidžia tik lydimi juos prižiūrinčių suaugusių asmenų, kurie atsako už juos. Suaugęs asmuo prisiima visišką atsakomybę už prižiūrimų vaikų elgesį ir
šių Taisyklių laikymąsi. Kiekvieną kartą prieš naudojimąsi įrengimais, Klientas turi nustatyti, ar jie yra saugūs naudotis (ar nėra akivaizdžios grėsmės, kylančios dėl
natūralaus įrangos susidėvėjimo, vandalizmo, klimato sąlygų ir pan.).
5.3. Suaugusiems asmenims griežtai draudžiama palikti vaikus be priežiūros.
5.4. Klientas privalo naudoti esančius žaidimų įrenginius pagal jų tiesioginę paskirtį.
5.5. Siekiant užtikrinti vaikų saugumą, vaikai žaidimų metu privalo būti tuščiomis kišenėmis, be skarelių, pakabukų ar grandinėlių ant kaklo, be rūbų su raišteliais, taip
pat be segtukų, ženkliukų ar kitų papuošalų rūbuose.
5.6. Klientas privalo išaiškinti minėtas taisykles vaikams.
6. Elgesys vandenyje ir šalia vandens
6.1. Nesimaudyti, nesiirstyti valtimi ar irklente apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų.
6.2. Neleisti vaikams maudytis, irstytis valtimi ir irklente žvejoti be suaugusiųjų priežiūros ir be gelbėjimosi liemenių.
6.3. Visais atvejais vandenyje ir šalia vandens elgtis atsakingai ir rūpintis savo bei aplinkinių saugumu ir sveikata.
7. Elgesys pirtyje
7.1. Savarankiškai nekūrenti pirties krosnies.
7.2. Pirtimi naudotis atsakingai, ypatingai turintiems širdies, kraujagyslių ar kitų ligų, dėl kurių buvimas karštyje nėra rekomenduojamas.
7.3. Pirties patalpose, išskyrus garinę, mūvėti šlepetes.
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Svečiai įsipareigoja:
8. Medicininė pagalba
8.1. Esant poreikiui, suteikti pirmąją būtinąją medicinos pagalbą. ir nedelsiant iškviesti Greitosios medicinos pagalbos ekipažą numeriu 112 nurodant sodybos adresą –
Garneliškių k. 3, Garneliškės, Molėtų r.
8.2. Sodyboje esanti vaistinėlė yra skirta pirmos pagalbos suteikimui, bet nėra skirta asmenų gydymui. Vaistinėlėje esančiomis priemonėmis naudotis tik pagal paskirtį ir
pasikonsultavus su gydytoju.
9. Bendra atsakomybė
9.1. 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).
9.2. 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.
9.3. Už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti namo viduje, laiptinėje, vaikščiojimo takuose, kieme, vaikų žaidimo aikštelėse, prie ežero, pirtyje,
maudantis ežere ar vykstant į žygius yra atsakingi patys svečiai.
9.4. Už nelaimingus atsitikimus, įvykusius svečiams apsvaigus nuo alkoholio ar kitų psichotropinių substancijų, atsako patys svečiai.
9.5. Tėvai arba vaikus prižiūrintys asmenys privalo užtikrinti vaikų saugumą viso jų buvimo Sodyboje metu.
9.6. Klientas įsipareigoja tiesiogiai ar per savo atsakingą asmenį supažindinti visus kartu su juo Sodyboje esančius svečius su priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklėmis
ir visiškai atsako už svečių saugumą ir atsakingą elgesį.
9.7. Už renginių, vykstančių sodyboje viduje bei jos teritorijoje, apsaugą bei med. pagalbą atsako pagrindinis renginio užsakovas.
9.8. Saugumui užtikrinti Sodybos atstovai pasilieka teisę patekti į sodybą svečių viešnagės metu.
10. Vidaus tvarkos taisyklės
10.1. Atvykti nurodytą dieną nuo 15:00 ir išvykti nurodytą dieną iki 12:00.
10.2. Neviršyti apgyvendinamų asmenų skaičiaus – dvylika asmenų, iš kurių ne daugiau negu aštuoni asmenys gali būti vyresni negu 16 metų.
10.3. Gerbti kaimynus ir laikytis tylos režimo lauke kiekvieną dieną nuo 22:00 vakaro iki 08:00 ryto.
10.4. Virtuvėje maistą laikyti sandariai supakuotą, kad jo nepasiektų vabzdžiai.
10.5. Buitines atliekas kaupti tam skirtose sodyboje esančiuose šiukšlių maišuose, o užpildytus maišus – sodyboje esančiame šiukšlių konteineryje.
10.6. Į sodybą atsivežti ir sodyboje laikyti augintinius tik gavus sodybos atstovų raštišką sutikimą. Esant tokiam sutikimui, rūpintis augintiniu ir užtikrinti, kad jis
negadintų sodyboje esančio turto ir inventoriaus.
10.7. Esant poreikiui viešnagės metu skalbti ir džiovinti sodybos suteiktą patalynę, rankšluosčius.
10.8. Prižiūrėti tvarką ir švarą visose sodybos patalpose.
11. Su COVID-19 susiję įsipareigojimai
11.1. Paslaugų teikėjas tinkamai paruošia patalpas, jas dezinfekuoja ir aprūpina individualiomis higienos priemonėmis, kad jos atitiktų visus joms aktualius Valstybės ar
savivaldos mastu galiojančius reikalavimus, susijusius su COVID-19 pandemija, karantinu ir ekstremalia situacija.
11.2. Svečiai privalo savarankiškai išmanyti visus jų viešnagei Sodyboje aktualius Valstybės ar savivaldos mastu galiojančius reikalavimus, susijusius su COVID-19
pandemija, karantinu ir ekstremalia situacija, ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.
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