NAUDOJIMOSI VAIKŲ KAMBARIO “PAŠĖLĘS MIKIS” TAISYKLĖS
1.

Naudojimosi vaikų žaidimų kambariu “Pašėlęs Mikis” taisyklės (toliau - Taisyklės) yra privalomos visiems asmenims, kurie
naudojasi vaikų žaidimų kambario “Pašėlęs Mikis”, esančio Kepėjų g.10, Klaipėdoje (toliau - Žaidimų kambarys), paslaugomis.

2.

Pradėti naudotis Žaidimų kambario paslaugomis leidžiama tik atidžiai susipažinus su Taisyklėmis ir tik tuo atveju, jei su jomis
sutinkama ir įsipareigojama jų laikytis.

3.

Vienas iš vaiko tėvų, įstatyminis atstovas arba kitas pilnametis asmuo, kurio priežiūroje yra vaikas (toliau - už vaiką
atsakingas asmuo), patvirtindamas savo susipažinimą ir sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis turi pasirašyti
Žaidimų kambario registracijos žurnale kiekvieną kartą, kai už vaiką atsakingas asmuo ir jo priežiūroje esantis vaikas
naudojasi Žaidimų kambario paslaugomis.

4.

Žaidimų kambaryje be už vaiką atsakingo asmens priežiūros gali būti paliekami vaikai nuo 4 iki 12 metų amžiaus.
Žaidimų kambaryje paliktus vaikus prižiūri darbuotojas, tačiau Žaidimų kambaryje neteikiamos įprastinės vaikų priežiūros/
auklėjimo paslaugos, o tik vaikų pramogų organizavimo paslaugos. Vaikai nuo 1 iki 4 metų gali naudotis Žaidimų kambario
paslaugomis, prižiūrint už vaiką atsakingam asmeniui arba perkant papildomą vaiko priežiūros paslaugą.

5.

Į Žaidimų kambarį priimami tik visiškai sveiki vaikai.

6.

Už vaiką atsakingi asmenys privalo žinoti ir informuoti jų priežiūroje esančius vaikus, kad jie turi tausoti Žaidimų kambario
inventorių, saugotis, kad nepadarytų žalos sau ir kitiems Žaidimų kambaryje esantiems vaikams.

7.

Žaidimų kambario darbuotojas gali atsisakyti priimti į Žaidimų kambarį arba pasišalinti iš jo vaiką, kuris nuolat jo neklauso
ar nedrausmingai elgiasi arba kelia grėsmę savo ar kitų vaikų sveikatai, arba gadina Žaidimų kambario inventorių.

8.

Žaidimų kambaryje rūkyti griežtai draudžiama.

9.

Į Žaidimų kambarį draudžiama atsinešti ir vartoti maistą, gėrimus,
saldainius, kramtomąją gumą, o taip pat aštrius, greitai užsiliepsnojančius
ir kitus daiktus, kuriais gali būti padaryta žala Žaidimų kambaryje
esantiems lankytojams, darbuotojams ar inventoriui.

10. Žaidimų kambaryje esantys asmenys privalo nusiauti batus bei dėvėti
kojines. Viršutinius lauko rūbus ir avalynę privaloma palikti rūbinėje.
11. Žaidimų kambarys nėra privatus saugotojas ir neatsako už
paliktų daiktų praradimą ar sugadinimą, išskyrus tuos atvejus,
kai šie daiktai prarandami ar sugadinami dėl Žaidimų kambario
darbuotojų tyčios ir didelio neatsargumo.
12. Už vaiką atsakingas asmuo pilnai atsako už jo elgesį Žaidimų
kambaryje, bet kokį jo sveikatos sutrikimą ar dėl jo veiksmų
atsiradusį kitų vaikų sveikatos sutrikimą bei yra materialiai
atsakingas už Žaidimų kambariui ar tretiesiems asmenims
padarytos žalos atlyginimą LR aktų nustatyta tvarka.
13. Žaidimų kambaryje teikiamų paslaugų įkainiai nurodyti
viešai skelbiamame kainininke.
14. Žaidimų kambarys neatlygina vaikui padarytos turtinės
ar neturtinės žalos, išskyrus atvejus, kai ši žala buvo
padaryta dėl Žaidimų kambario darbuotojų tyčios
ar didelio neatsargumo.
15. Žaidimų kambaryje įrengtos vaizdo stebėjimo kameros,
vaizdo filmavimas nėra vykdomas.
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