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Vandens inventoriaus naudojimosi taisyklės
1. Bendrosios taisyklės
1.1. Mitkūnų kaimo bendruomenė skatina sveiką gyvenseną ir suteikia galimybę naudotis jos vandens
sporto inventoriumi.
1.2. Sporto inventoriaus valdytojas (toliau – Valdytojas) – Asociacijos „Mitkūnų kaimo
bendruomenė“ (juridinio asmens kodas 304180381, registracijos adresas Vakaro g. 8, Mitkūnų k,
Kauno raj., duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, bendrovės
duomenų tvarkytojas VĮ Registrų centras) pirmininkas.
1.3. Inventorius – valdytojo valdomas vandens sporto ir papildomas inventorius kuris suteikiamas
naudotis lankytojams.
1.4. Lankytojas – kiekvienas asmuo, kuris Valdytojo nustatyta tvarka gauna leidimą naudotis vandens
sporto inventoriumi. (toliau – Taisyklės).
1.5. Taisyklės nustato lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomus saugumo ir kitus
reikalavimus lankytojams.
1.6. Lankytojas yra visiškai atsakingas už savo sveikatos būklę ir galimybę naudotis vandens sporto
inventoriumi, tai patvirtina pasirašydamas Kliento anketoje. Mitkūnų kaimo bendruomenė, jos
nariai bei pirmininkas neatsako dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų
atsitikimų, atsiradusių naudojantis inventoriumi pasekmes.
1.7. Lankytojas privalo atvykti likus bent 10minučių iki rezervuoto laiko pradžios. Kitu atveju
rezervacija panaikinama ir inventorius gali būti suteikiamas kitiems Lankytojams.
1.8. Vaikai iki 16 metų gali lankytis Sporto komplekse tik lydimi juos prižiūrinčių suaugusiųjų
asmenų, kurie atsako už jų saugumą. Suaugęs asmuo turi būti vyresnis nei 18 metų ir prisiimti
visišką atsakomybę už prižiūrimų vaikų saugumą, sveikatos būklę, elgesį, šių Taisyklių
laikymąsi, už vaikų daiktų saugojimą. Vienas suaugęs asmuo gali lydėti ne daugiau nei 4 vaikus.
1.9. Lankytojai pasiimdami naudojimui inventorių privalo palikti Užstatą – Užstatas 50eur.
1.10.
Užstatas nėra imamas iš: Mitkūnų kaimo bendruomenės narių bei jų šeimų narių, iš
gyventojų deklaravusių gyvenamąją vietą Mitkūnų k. Tvenkinio, Vakaro, Vaivorykštės, Gandro,
Vanago, Suopio, Jovarų, gatvėse.
1.11.
Inventorius nesuteikiamas neblaiviems, apsvaigusiems asmenims.
2. Inventoriaus naudojimo reikalavimai
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Lankytojai besinaudodami inventoriumi vandenyje turi būti užsidėję gelbėjimo liemenes
Inventorius privalo būti naudojamas tik Gaižėnų tvenkinyje, nebent suderinta kitaip su valdytoju.
Inventorių draudžiama išvežti nesuderinus su Valdytoju.
Draudžiama vartoti alkoholį, kitas svaiginamąsias priemones besinaudojant Inventoriumi.
Inventoriaus pirmiausia suteikiamas jį iš anksto rezervavusiems, be rezervacijos Inventorius
suteikiamas naudojimui tik esant galimybėms.
Gražinant nepilnos komplektacijos Inventorių ar jį apgadinus Užstatas negražinamas.
Jei inventoriui padaryta žala didesnė nei Užstato suma, Lankytojas privalo kompensuoti
nuostolius, praradus inventorių – privalo kompensuoti naujo, ne prastesnių parametrų, prarasto
inventoriaus įsigijimo kaštus.
Besinaudodamas Inventoriumi Lankytojas privalo jį saugoti ir tausoti.
Lankytojas privalo sutartu laiku gražinti Inventorių, laiku negražinus inventoriaus Užstatas
negražinamas ir kreipiamasi į policiją.
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3. Lankytojo pareigos
3.1. Klientas privalo patekti teisingus duomenis Kliento anketoje bei pateikti tai įrodantį asmens
dokumentą.
3.2. Besąlygiškai klausyti Valdytojo ar jo narių reikalavimų.
3.3. Laiku gražinti vandens inventorių.
3.4. Gerbti kitus Lankytojus.
3.5. Netrukdyti kitiems Inventoriumi besinaudojantiems Lankytojams
3.6. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu
atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su Taisyklėmis ir už šių
Taisyklių laikymąsi.
3.7. Lankytojas privalo rūpintis savo ir kitų saugumu.
4. Kitos sąlygos
4.1. Valdytojas gali atsisakyti suteikti Inventorių asmenims, kurių elgesys gali sutrikdyti tvarką, kelti
pavojų kitų lankytojų saugumui, Inventoriaus būklei ir/ ar prieštarautų visuomenėje priimtoms
elgesio normoms.
4.2. Valdytojas gali atsisakyti suteikti Inventorių asmenims kurie nesutinka su šiomis taisyklėmis.
4.3. Gavus praėjimo kortelę ją privalu saugoti ir pasinaudojus gražinti, pametus praėjimo kortelę
Lankytojui iš užstato atskaičiuojamas 5eur mokestis.
4.4. Lankytojams draudžiama palikti vaikus iki 16 m. be priežiūros.
4.5. Lankytojas, padaręs žalą turtui, lankytojų turtui ir/ ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako
jų tėvai ar globėjai.
4.6. Už paliktus ar apgadintus daiktus, turtinę ar neturtinę žalą Valdytojas neatsako.
4.7. Taisyklės gali būti vienašališkai keičiamos.
Pirmininkas:
Henrikas Šepetys
pirmininkas@mitkunai.lt
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