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ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLOS
IRKLAVIMO BAZĖS NUOMOS TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Irklavimo bazės Alytaus r. meno ir sporto mokyklos nuomos tvarka nustato: paslaugų
tiekėjo įsipareigojimus,užsakovo įsipareigojimus, kas irklavimo bazėje draudžiama, paslaugų kaina
ir apmokėjimo atsakomybė.
1.2. Šioje tvarkoje vartojama sąvoka: irklavimo bazė – įstaigai teisėtu pagrindu
( nuosavybės teise, nuomos ar nuomos pagal veiklos nuomos sutartį) priklausanti, kuri naudojama
poilsiui.
II. PASLAUGŲ TIEKĖJAS ĮSIPAREIGOJA
2.1. Irklavimo bazėje teikti paslaugas (apgyvendinimo, pramogų, poilsio ir kitų
poreikių tenkinimas), dėl kurių Šalys susitaria šia Sutartimi ;
2.2. Užsakovui pateikti tikslią ir teisingą informaciją apie irklavimo bazėje paslaugų
teikimo vietą, apgyvendinimo ir kitų teikiamų paslaugų pasirinkimą bei kainas;
2.3. Nedidinti paslaugų paros kainos, nurodytos užsakymo priėmimo metu;
2.4. Išankstinį apgyvendinimo paslaugų užsakymą (rezervavimą) Paslaugų teikėjas
registruoja raštu, žodžiu, telefonu ar kitu bendru susitarimu.
2.5. Duomenis apie tai kokiems fiziniams ar juridiniams asmenims buvo išnomuota
irklavimo bazė (kambariai ir pan.) saugoti pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymą.
2.6. Informaciją apie suteiktas paslaugas (kopijuoti sutartis, sąskaitas ir kt.) fiziniams
asmenims galima teikti tik gavus fizinio asmens sutikimą.
III . UŽSAKOVAS ĮSIPAREIGOJA
3.1. Saugoti bei tausoti Paslaugų teikėjo turtą, laikytis saugos, priešgaisrinės
apsaugos ir aplinkosaugos reikalavimų. Už padarytą materialinę žalą Užsakovas atsako LR
įstatymų nustatyta tvarka;
3.2. Užsakovas privalo informuoti Paslaugos teikėją apie pastarojo turtui padarytą
žalą ir nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, atlyginti Paslaugų teikėjui
padarytą žalą;
3.3. Laikytis saugaus elgesio ir poilsio reikalavimų, užtikrinti su juo atvykusių
asmenų saugumą ir tinkamą elgesį. Paslaugų teikėjas neatsako už jokią Užsakovo ar su juo
atvykusių asmenų patirtą žalą, išskyrus atvejus, kai tokia žala padaroma dėl Paslaugų teikėjo kaltės;
3.4. Irklavimo bazė skirta ramiam, saugiam poilsiui, todėl Užsakovas
įsipareigoja kartu atvykusius asmenis supažindinti su toliau išvardintomis
irklavimo bazės vidaus tvarkos taisyklėmis bei atsako už elgesį ir padarytą materialinę žalą.
3.5. Atvykti apsigyventi nuo einamos dienos 14 val. iki 17 val.
3.6. Prieš išvykdamas priduoti patalpas ir inventorių Paslaugos teikėjui iki einamos dienos
12 val.
IV. IRKLAVIMO BAZĖJE DRAUDŽIAMA

4.1. triukšmauti, leisti lauke muziką;
4.2 triukšmauti po 22 val.;
4.3. gadinti, naikinti, laužyti, teršti bazės teritoriją ir joje esantį turtą;
4.4. iš anksto nesuderinus su Paslaugų teikėju leisti fejerverkus, kūrenti
laužus ar pan.;
4.5. į irklavimo bazę atsivežti ar joje naudoti ginklus, aplinkai ir žmonėms
pavojingas medžiagas;
4.6. be Paslaugų teikėjo leidimo atvykti kitiems žmonėms;
4.7. rūkyti patalpose;
4.8. šiukšlinti;
4.9. iš anksto nesuderinus su Paslaugos teikėju atsivežti gyvūnus.
V. PASLAUGŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS
5.1. Už Paslaugų teikėjo remiantis šia Sutartimi suteiktas paslaugas Užsakovas
įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui patvirtintą sumą.
5.2. Irklavimo bazės išankstinė rezervacija Užsakovui patvirtinama telefonu, raštu ar kitu
bendru susitarimu. Užsakovas sumoka mokestį pagal Paslaugų teikėjo pateiktą sąskaitą-faktūrą ne
vėliau likus 3 dienoms iki užsakymo datos.
5.3. Jeigu Užsakovas paslaugų atsisako, Paslaugų teikėjas sumokėto mokesčio
Užsakovui negrąžina.
VI. ATSAKOMYBĖ
6.1. Užsakovas atsako už visą jo ar su juo atvykusių asmenų Paslaugų teikėjui
padarytą žalą .
6.2. Užsakovui ar su juo atvykusiems asmenims padarius Paslaugų teikėjui žalą,
Užsakovas privalo apie tai nedelsdamas pranešti Paslaugų teikėjui, kuris įvertina padarytą
žalą ir nurodo atlygintinos žalos dydį. Užsakovas privalo atlyginti Paslaugų teikėjui
padarytą žalą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną .
6.3. Užsakovui nesutinkant su Paslaugų teikėjo žalos įvertinimu, Užsakovas turi
teisę žalą atlyginti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nupirkdamas ir paslaugų
teikėjui neatlygintinai pristatydamas naują, sugadintam daiktui tapatų daiktą arba,
Paslaugų teikėjui sutikus, sugadintam daiktui lygiavertį daiktą. Tokiu atveju Užsakovas
taip pat privalo atlyginti nupirkto daikto montavimo, įdiegimo ir pan. išlaidas, jei jos
buitinos Paslaugų teikėjo patirtai žalai visiškai atlyginti.
6.4. Jei Užsakovas ar su juo atvykę asmenys nesilaiko šioje Sutartyje nustatytų
irklavimo bazės vidaus tvarkos taisyklių, Paslaugų teikėjas turi teisę pareikalaiti, kad
Užsakovas ir su juo atvykę asmenys jų laikytųsi. Užsakovui ar su juo atvykusiems asmenims
nepaklusus tokiam reikalavimui, Paslaugų teikėjas turi teisę pareikalauti, kad Užsakovas ir
su juo atvykę asmenys nedelsiant paliktų irklavimo bazę. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas turi
teisę pasilikti visą Užsakovo pagal šią Sutartį mokėtiną pinigų sumą.
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