
 

 

 

 

Mieli svečiai,  šios taisyklės sukurtos tam, kad Jūsų ir kaimynų poilsis būtų ramus 

ir malonus. Todėl nuoširdžiai prašome: 

Atvykti į poilsio namus „ELEKTRONAS" nuo 14:00. 

Apsigyvenę namelyje, patikrinkite jame esančius daiktus ir inventorių. Apie neveikiančius ar 

sugadintus daiktus nedelsdami praneškite administratorei, kad išvengti nesusipratimų. 

Neužmirškite - už sugadintą namelio inventorių atsakote Jūs. 

Neišsineškite iš pastato jokių daiktų, priklausančių poilsio namams „ELEKTRONAS". 

Mums labai malonu kad Jūs kviečiate draugus ir artimuosius apžiūrėti poilsio namų 

„ELEKTRONAS" ir Jūsų gyvenamo namelio, bet neužmirškite pranešti administratorei jei jie 

norės pas Jus pernakvoti. Be papildomo apmokėjimo namelyje gali svečiuotis tik tiek asmenų 

kiek vietų yra namelyje 

Kad neapkarstų Jūsų poilsis, laikykitės priešgaisrines saugos ir saugumo technikos 

reikalavimų. Kilus gaisrui ar atsitikus nelaimei, nedelsdami kvieskite gelbėjimo tarnybas ir 

informuokite administratorę. 

Draudžiama naudoti atsineštus elektros prietaisus, kurių elektrinė galia viršija 150W. 

Draudžiama naudoti kepsnines arčiau kaip 5m. gyvenamojo namelio ir prašome panaudotas 

anglis nepilti ant žemės.  

Apie visus gedimus nedelsiant praneškite administratorei, tam, kad juos kuo greičiau 

pašalintume. 

Kaimynų vardu prašome netriukšmauti ir gerbti kitų žmonių poilsį ir privatumą. 

Išeidami iš patalpų nepalikite įjungtų elektros prietaisų. 

Neužmirškite užrakinti lauko duris. 

Išvykimo laikas iš poilsio namų „ELEKTRONAS" iki 12:00. Neužmirškite palikti kambario 

raktų. Dėl bagažo palikimo galimybių prašome kreiptis tiesiogiai Į administratorę 

Jei viešnagės metu Jums atsitiko nelaimė - pamatėte raktus, sudaužėte indus ar kitaip buvo 

sugadintas poilsio namų „ELEKTRONAS" turtas - būtinai praneškite administratorei. Žalos 

atlyginimo dydį už poilsio namų „ELEKTRONAS" inventoriaus ar turto sugadinimą, 

pametimą skaičiuoja administratorė pagal galiojantį mažaverčio turto kainininką arba šalių 

susitarimu. 

Poilsio namų „ELEKTRONAS" administratorė turi teisę iškeldinti iš kambario ankščiau 

nustatyto termino asmenis, kurie nesilaiko ir šiurkščiai pažeidžia poilsio narnų 

„ELEKTRONAS" vidaus tvarkos ir elgesio taisykles taip pat reikalauti atlyginti padarytą žalą 

ir nuostolius. 

 

Viso kolektyvo vardu linkime smagaus poilsio ! 

 

Adresas: Kopų g. 27, Šventoji, 

 LT-00308, Lietuva 

 

Telefonai: 

+370 673 75089 

+370 460 45170 

 

Faksas: 

+370 460 45197 

 

Tinklalapis 

www.elektronas-galera.lt 

 

 

ELEKTRONAS 
Namelių nuoma Šventojoje 


