Atsakomybės sutikimas
Pildo atsakingas už nepilnametį asmuo
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Tėvų / globėjų kontaktinė informacija:
Vardas, pavardė :
Telefono nr. :

Vaiko (-ų) / globotinio (-ės, -ių) kontaktinė informacija:
Vardas, pavardė :
Gimimo data :
Vardas, pavardė :
Gimimo data :
Vardas, pavardė :
Gimimo data :
Sutikimas galioja (ilgesniam galiojimui tinkamą pažymėkite x) :

X

šios dienos nepilnamečio vaiko (-ų) / globotinio (-ės, -ių) apsilankymui Šiaulių batutų parke.
visiems nepilnamečio vaiko (-ų) / globotinio (-ės, -ių) apsilankymui Šiaulių batutų parke iki 2019m.
gruodžio mėn. 31d. imtinai.

Tėvai (globėjai) pasirašydami Šiaulių batutų parko vidaus tvarkos taisykles ir atsakomybės sutikimą, patvirtina:
1. Su batutų parko taisyklėmis susipažinau ir supažindinau savo nepilnametį vaiką (-us) / globotinį (-ę, -ius), kuriuos leidžiu į batutų parką
vienus arba su tėvais / globėjais bei įsipareigoju tinkamai parko taisyklių laikytis bei užtikrinu, kad jų laikysis mano nepilnametis vaikas (ai) / globotinis (-ė, -iai), taip pat prisiimu visą su šių taisyklių laikymusi ir galimos žalos atsiradimu susijusią riziką.
2. Man ir mano nepilnamečiui vaikui (-ams) / globotiniui (-ei, -iams) yra žinoma, jog taisyklės skelbiamos batutų parke, taip pat taisyklės
buvo pateiktos kartu su sutikimu, kaip šio sutikimo dalis.
3. Man ir mano nepilnamečiui vaikui (-ams) / globotiniui (-ei, -iams) yra išaiškinta, suprantama ir žinoma, jog batutų parke reikia elgtis
atsakingai bei atsargiai, įvertinant savo galimybes ir sugebėjimus, nekeliant pavojaus ir rizikos sau ir tretiesiems asmenims.
4. Patvirtinu, jog mano nepilnametis vaikas (-ai) / globotinis (-ė, -iai) neserga jokiomis ligomis, nėra tokios būklės, kuriai esant negalėtų
šokinėti ant batuto. Įvertinau savo vaiko (-ų) / globotinio (-ių) fizinių krūvių galimybes ir prisiimu visą su tuo susijusią atsakomybę dėl
galimų sveikatos sutrikimų bei atsiradimų.
5. Sutinku, jog mano nepilnamečiui vaikui (-ams) / globotiniui (-ei, -iams) nesilaikant taisyklių visa atsakomybė tenka tėvams/ globėjams
bei suprantu, kad UAB „Batutų parkas“, valdanti Šiaulių batutų parką nėra atsakinga už žalos atsiradimą ir atlyginimą, kuri kilo dėl
taisyklių nesilaikymo ar netinkamo laikymosi, vaiko (-ų) / globotinio (-ės, -ių) neatsargaus ar pavojingo elgesio.
6. Nieko neverčiamas (-a) ir prisiimdamas (-a) visą atsakomybę dėl savo nepilnamečio vaiko (-ų) / globotinio (-ės, -ių) patirtos žalos ar
tretiesiems asmenims mano nepilnamečio vaiko (-ų) / globotinio (-ės, -ių) padarytos žalos, patvirtinu, kad leidžiu savo nepilnametį vaiką
(-us) / globotinį (-ę, -ius) į batutų parką be suaugusiojo priežiūros. Jei batutų parke lankausi kartu su savo nepilnamečiu vaiku (-ais) /
globotiniu (-e, -iais), prisiimu visą atsakomybę ir įsipareigoju savo atsakomybe ir rizika stebėti ir rūpintis savo nepilnamečiu vaiku (-ais) /
globotiniu (-e, -iais).
7. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo. Sutinku, kad įmonė gautų ir tvarkytų asmens duomenis šiais tikslais:
7.1. Paslaugų teikimo ir vykdymo tikslais: Asmens vardą, pavardę, gimimo datą; asmens atstovo vardą, pavardę, asmeninio telefono
numerį;
7.2. Asmens specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais: Asmens vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos
adresą, sveikatos būklę; asmens atstovo vardą, pavardę, telefono numerį.
7.3. Komunikacijos ir viešinimo tikslais Įmonės internetinėje svetainėje, facebook, instagram paskyrose, kitose viešinimo formose,
žiniasklaidoje: Asmens vardą, pavardę, gimimo datą; fotonuotrauką; varžybų ir/ar renginio filmuotą medžiagą;

Su batutų parko taisyklėmis susipažinau ir sutinku. Patvirtinu, jog šiuo sutikimu
įsipareigoju laikytis šio sutikimo sąlygų ir visų taisyklių.
Patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga.

____________________________________
(Pavardė, vardas, parašas )

__________________
(Apsilankymo data)

Elgesio taisyklės
Visi pilnamečiai lankytojai turi pasirašyti atsakomybės sutikimą, nepilnamečiai – pristatyti tėvų ar
globėjų pasirašytą sutikimą.
2. Privalomas instruktažo išklausymas.
3. Lankytojus iki 8m. amžiaus privalo atlydėti ir prižiūrėti tėvai/globėjai.
4. Vaikai iki 5 metų amžiaus be lydinčio pilnamečio asmens į batutų zoną neįleidžiami.
5. Šiaulių batutų parkas neteikia vaikų priežiūros paslaugų.
6. Jei turite sveikatos problemų ar sutrikimų, nelipkite ant batuto.
7. Be maisto ar gėrimų.
8. Be aštrių daiktų : diržų, raktų, pakabukų, papuošalų ar kitų aštrių rūbų detalių.
9. Be batų.
10. VIENU metu VIENAS lankytojas ant VIENO batuto.
11. Negalima atlikti salto, kūlversčių ar kitų triukų ant apsauginių parko detalių.
12. Draudžiama atlikti dvigubus salto – tai ypatingai pavojinga.
13. Salto pirmyn arba atgal ( front flip arba back flip ) yra pavojingi pratimai. Jiems atlikti
būtinas specialus pasirengimas ir apšilimas. Bandydami atlikti šiuos pratimus rizikuojate
labai rimtai susižeisti !
14. Negalima lipti ar kabėti ant batutų parko sienų.
15. Nesėdėkite ir nesiilsėkite ant batutų – tam skirta poilsio zona.
16. Šokinėti tik ant batutų, negalima šokti ant apsaugų ar poilsio zonos. Apsauginiai kilimėliai yra kieti
ir galite susižeisti kojas, kelius, nugarą ar alkūnes.
17. Šokinėkite batuto centre, nes jei krisite ant apsauginių detalių, galite susižeisti.
18. Pašokite, atsispyrę abiejomis kojomis, nusileiskite taip pat ant abiejų kojų.
19. Prieš šokdami nuo vieno batuto ant kito apsidairykite, ar nesusidursite su kitu lankytoju.
20. Negalima šokinėti ir atlikti triukų ne batutų zonoje, t.y. ant / nuo poilsio zonos.
21. Negalima šokinėti, jei prieš atvykdami į batutų parką vartojote alkoholio ar narkotikų.
22. ĮVERTINKITE SAVO GALIMYBES. Nebandykite atlikti sudėtingų triukų - pavojinga!
23. Atsižvelgiant į elgesio taisyklių pažeidimų dažnumą ir kitas aplinkybes (pavojaus sau ar tretiesiems
asmenims sukėlimą), Šiaulių batutų parko darbuotojas turi teisę paprašyti palikti batutų salę
be teisės į ją sugrįžti. Neišnaudotas laikas nekompensuojamas ir sumokėti pinigai negrąžinami.
1.

Kempinių baseino taisyklės
1. Draudžiama nerti į duobę žemyn galva.
2. Draudžiama atlikti atbulinius salto.
3. Draudžiama atlikti dvigubus salto.
4. Draudžiama užsikasti/slėptis po porolono kubeliais.
5. Prieš šokdami į duobę įsitikinkite, kad ji tuščia.
6. Prieš šokdami į duobę ištuštinkite savo kišenes.
7. Atsispirkite taip, kad tikrai peršoktumėte apsaugą tarp batuto ir duobės.
8. Stenkites išlipti iš duobės kuo greičiau.

