SEA PARADISE STOVYKLAVIETĖS NUOSTATAI
1. Stovyklavietė priima ir aptarnauja svečius nuo 11 val. ryto iki 19 val. vakaro septynias dienas per savaitę. Norintys
atvykti ar išvykti nedarbo metu, turėtų pranešti apie tai iš anksto, kad būtų padarytos išimtys.
2. Atvykimas į stovyklavietės teritoriją – nuo 11 val.
3. Išvykimas iš stovyklavietės teritorijos – iki 12 val.
4. Mokestis už apgyvendinimą mokamas iš anksto.
5. Jei apsisprendėte pratęsti savo buvimo laiką stovyklavietėje, prašome iki 12 val. pranešti apie tai registratūroje
dirbantiems darbuotojams, pratęsti laiką registracijos lapelyje bei susimokėti.
6. Ramybės valandos – nuo 22 val. iki 8 val. ryto. Šiuo laikotarpiu leidžiama tik nekelianti triukšmo veikla. Draudžiama
garsiai klausytis muzikos, triukšmauti, važinėti po teritoriją motorizuotomis transporto priemonėmis.
7. Asmenys iki 18 metų į stovyklavietę priimami tik su suaugusiaisiais.
8. Tėvai ar kiti vaikus prižiūrintys, globojantys asmenys atsako už savo vaikų saugumą ir elgesį stovyklavietės teritorijoje.
9. Kempingo teritorijoje draudžiama viešai vartoti alkoholį. Masinių švenčių metu viešai vartoti alkoholį galima tik
renginio teritorijoje.
10. Nepilnamečiams vartoti alkoholį griežtai draudžiama.
11. Transporto priemonės statomos stovyklavietės teritorijoje, stovyklavietės darbuotojo nurodytoje vietoje.
12. Stovyklsvietėje suteikiama vieta nameliui ant ratų, automobiliui, motociklui, dviračiui ir palapinei.
13. Važiavimo greitis stovyklavietės teritorijoje yra ne didesnis nei 5 km/val.
14. Naminiai gyvūnai neturi kelti grėsmės stovyklavietėje gyvenantiems žmonėms, jų ramybei, sveikatai ir gyvybei.
Naminiai gyvūnai stovyklavietės teritorijoje turi būti su pavadėliu.
15. Nepalikite savo augintinių vienų be priežiūros stovyklavietės teritorijoje.
16. Naminių gyvūnų šeimininkai privalo surinkti gyvūnų ekskrementus ir išmesti juos į konteinerį.
17. Stovyklavietės teritorijoje nekurkite laužų tam nepritaikytoje vietoje, neplaukite automobilių ir saugokite augmeniją.
18. Suderinus su administracija stovyklavietės teritorijoje galima naudoti kepsnines.
19. Lauko baldai yra skirti naudoti bendrai.
20. Nuorūkas mesti tik į metalines lauko šiukšliadėžes, esančias stovyklavietės teritorijoje.
21. Kempingo administracija neatsako už dingusius daiktus.
22. Pastebėjus įtartinų asmenų prašome pranešti apie juos stovyklavietės darbuotojams.
23. Išvykdami prašome palikti savo vietą tvarkingą: šiukšles sumesti į šiukšliadėžes, nuodėgulius iš kepsninių į tam skirtus
konteinerius.
24. Stovyklavietės inventoriaus dingimo, sugadinimo atveju mokama atitinkama suma, suderinta su administracija.
25. Asmenys, pažeidę šias taisykles, bus paprašyti nedelsiant palikti stovyklavietės teritoriją.
KOMENTARAS DĖL TRIUKŠMO Lietuvos Respublikos Administracinės teisės pažeidimų kodeksas 183 straipsnis.
“Viešosios rimties trikdymas” Šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais bei kitokiais
garsiniais aparatais ar kiti triukšmą keliantys veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte
bei kitose viešosiose vietose, o vakaro ir nakties metu – ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar
organizacijose, jeigu tai trikdo viešąją rimtį, – užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams arba pareigūnams iki
aštuoniasdešimt šešių eurų. Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatyti pažeidimai, padaryti nepilnamečių nuo keturiolikos
iki šešiolikos metų, – užtraukia įspėjimą arba baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) iki aštuoniasdešimt šešių eurų.
Gerb. poilsiautojai. Prašome gerbti vieni kitų poilsį ir ramybę, būti tolerantiškiems ir supratingiems. Poilsiautojai, du
kartus įspėti už viešosios ar vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, yra išregistruojami iš stovyklavietės, negrąžinant
sumokėtų pinigų.
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