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SUTARTIS 

Kambarių nuoma adresu: Žibų g. 106 Poilsio namai „Jūrmylė“ 

 

Nuomos terminai: 

 

Atvykimo data:                             Išvykimo data                                               

 

Kambario Nr. 4 

Žmonių skaičius:  

Vietinė rinkliava už naudojimąsi Palangos kurorto viešąja infrastruktūra:   Eur. 

Nuomos kaina:     Eur. 

Depozitas:                     30            Eur. 

Avansinė įmoka:      Eur. 

Mokėti viso:      Eur. 

 

 Pinigai sumokami už visą užsakytą laikotarpį likus vienai dienai iki atvykimo 

 Palikus apartamentuose neplautus indus bei vidinę netvarką, depozitas negrąžinamas. 

 Sutrumpinus savavališkai poilsio laikotarpį, pinigai negrąžinami. 

 Išnuomotame kambaryje apgyvendinama tik tiek žmonių, kiek buvo sutarta. 

 Dėl papildomai apgyvendinto žmogaus kreiptis į administraciją. 

 Administracija neatsako už svečių sveikatos būklę, traumas, prarastą materialinį turtą. 

 Jei dėl nenumatytų aplinkybių nuomotojas negali suteikti nuomininkui  gyvenamojo ploto, jam 

grąžinama įmokėta avansinė suma. Atsisakant rezervacijos avansinė įmoka negrąžinama. 

 Svečiai įsipareigoja atlyginti bet kokią padarytą žalą 

 Visiems svečiams privaloma susipažinti ir laikytis poilsiavietės  taisyklių, kurios prisegtos  prie 

sutarties. 

 Už taisyklių nesilaikymą administracija pasilieka teisę iškeldinti svečius, negrąžinant sumokėtos 

įmokos. 

 

Dėl rezervacijos tel.  Nr: +37069946911 

8:00-11:00 val. Poilsiautojų išregistravimas 

Nuo 14:00 val. Poilsiautojų priėmimas, nebent būtų susitarta kitaip. 

  

       

       

        

Vardas, pavardė, adresas, tel. , Nr., asmens kodas, parašas. 
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BENDROS POILSIAVIETĖS VIDAUS TAISYKLĖS 

1. Svečius sutinkame nuo 14:00 val., išlydime iki 11:00 val. 

2. Registruojantis būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir visų svečių vardus, 

pavardes. 

3. Poilsio ir ramybės metas poilsiavietėje- nuo 23:00 iki 9:00 val. 

4. Rūkyti namelių patalpose griežtai draudžiama. 

5. Už suniokotą ar kitaip sugadintą poilsiavietės inventorių numatyta materialinė atsakomybė. 

Žalos dydį nustato administracija. 

6. Pašalinių asmenų lankymasis teritorijoje, nepranešus administracijai, griežtai draudžiama. 

Papildomai apsigyvenantiems svečiams taikomas administracijos nustatytas mokestis. 

7. Pastebėjus namelio įrangos ar technikos gedimą- nedelsiant informuoti administraciją. 

8. Naktį ar pučiant vėjui, būtina suskleisti lauko skėtį. 

9. Poilsiavietės teritorijoje būtina laikytis tvarkos, švaros. 

10. Išvykstant iš poilsiavietės, namelio raktą privaloma pateikti administracijai, kuri patikrina ar 

nepadaryta žala. Pametus raktą- taikomas mokestis naujo rakto gamybai. 

 

PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ ATMINTINĖ  

 

Prašome laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių: 

 Nepalikite veikiančios elektrines technikos be priežiūros. 

 Rūkymas namelio viduje griežtai draudžiamas. Rūkymo vieta lauke- terasoje. 

 Griežtai draudžiama į namelio vidų įsinešti ir laikyti medžiagas, galinčias sukelti gaisrą. 

 Kepsnines ar grilių naudoti tik šalia pavėsinės, tam skirtose vietose. 

 

Pastebėjus kilusį gaisrą poilsiavietės teritorijoje, nedelsiant skambinti pagalbos telefonu 112 ar 

informuoti administraciją. 

KITA INFORMACIJA 

Svečiai. Siekiant užtikrinti saugų poilsį reikalaujame, kad nameliuose būtų tik užsiregistravę 

asmenys. Jeigu pageidaujate, kad jus aplankytų svečiai – praneškite administracijai. 

Nesilaikant taisyklių, administracijos nuožiūra svečias gali būti iškeldinamas iš stovyklos 

negrąžinant sumokėtos įmokos. 
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Žaidimo aikštelė. 

 Už vaikų saugumą žaidimų aikštelėje atsako tėvai. 

 Lipant ant batuto -  nusiauti avalynę, iš kišenių pašalinti visus daiktus. Batutu vienu metu galima 

naudotis tik vienas vaikas iki 14 metų. 

 


