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SAUGAUS PRAMOGAVIMO NUOTYKIŲ PARKE
SUTARTIES SĄLYGOS
UAB ,,BELMONTO PRAMOGOS“ atstovaujama direktoriaus, vykdanti
komercinę ūkinę veiklą „BELMONTO NUOTYKIŲ PARKE“, toliau „PARKAS", iš vienos pusės, ir asmuo apie kurį informacija pateikta šios
sutarties I dalyje, toliau vadinamas „Svečiu", iš kitos pusės, sudarėme šią
sutartį:
1. Sutarties dalykas
1.1. PARKAS suteikia teisę Svečiui ir jo Lydimiems asmenims šioje
sutartyje nurodytą laikotarpį ir sutartyje nustatyta tvarka bei sąlygomis
naudotis Svečio nuožiūra pasirinkto sudėtingumo Trasomis, o Svečias už
tai įsipareigoja sumokėti nustatytą užmokestį.
1.2. Trasa šioje Sutartyje reiškia skiriamaisiais ženklais pažymėtoje
teritorijoje po atviru dangumi „BELMONTO PRAMOGŲ PARKE“
specialiai įrengtą kliūčių ruožą.
2. Užmokestis
2.1. Svečias už visą šioje sutartyje nurodytą naudojimosi Trasomis
laikotarpį (toliau - Naudojimosi laikas) sumoka PARKUI šioje sutartyje
nustatytą užmokestį (toliau - Užmokestis). Už laikotarpį, kurį Svečias ar jo
Lydimi asmenys naudojasi Trasomis, pasibaigus Naudojimosi laikui,
Svečias įsipareigoja PARKUI sumokėti papildomai (toliau - Papildomas
užmokestis) pagal PARKO pateiktus įkainius.
2.2. Užmokestis PARKUI turi būti sumokėtas iki saugos įrangos,
perdavimo Svečiui. Užmokestis sumokamas grynaisiais pinigais.
3. Svečio teisės ir įsipareigojimai
3.1. Svečias ir jo Lydimi asmenys turi teisę:
3.1.1. asmeninės rekreacijos tikslais šioje sutartyje nustatytomis
sąlygomis naudotis Svečio nuožiūra pasirinkto sudėtingumo Trasomis;
3.1.2. gauti naudojimuisi Trasomis būtiną saugos įrangą.
3.2. Svečias įsipareigoja:
3.2.1. Nuotykių parke elgtis ir Trasa naudotis protingai, apdairiai ir
saugiai, kad jo ar jo Lydimų asmenų veiksmais ar neveikimu nebūtų
padaryta žala Svečio, jo Lydimų asmenų ar trečiųjų asmenų gyvybei,
sveikatai ar turtui.
3.2.2. Prieš pradėdamas naudotis Trasomis:
a) susipažinti su Saugaus pramogavimo Nuotykių parke
taisyklėmis.
b) išklausyti PARKO darbuotojų instruktažą apie saugaus
pramogavimo Nuotykių parke reikalavimus bei tam
reikalingo inventoriaus naudojimą (toliau - Instruktažas), o
taip pat užtikrinti, kad jo Lydimi asmenys būtų susipažinę su
Saugumo taisyklėmis ir išklausę Instruktažą.
3.2.3. Naudojantis Trasa, laikytis, ir užtikrinti, kad jo Lydimi asmenys
laikytųsi Saugumo taisyklių, Instruktažo metu gautų nurodymų, Trasoje
esančių instrukcijų, įspėjimų ir kitų su Trasos naudojimu susijusių ženklų
ar nuorodų, o taip pat PARKO darbuotojų, vilkinčių specialią uniformą ar
turinčių kitus skiriamuosius ženklus, žodinių instrukcijų apie Trasoje
esančius įrengimus ir naudojimąsi jais.
3.2.4. Nutraukti naudojimąsi Trasomis, jei dėl blogų oro sąlygų (pvz.,
stiprus vėjas, stiprus lietus, audra, griaustinis ar pan.) kyla arba gali kilti
grėsmė Svečio sveikatai ar gyvybei ir/arba, jeigu tokia grėsmė galima
Svečio Lydimų asmenų atžvilgiu, užtikrinti, kad šie asmenys nutrauktų
pramogavimą.
3.2.5. Trasa naudotis pagal jos paskirtį ir pats asmeniškai rūpintis
savo ir jo Lydimų asmenų sveikatos bei turto saugumu ir užtikrinti,
kad jų pasirinkti maršrutai ir manevrai atitinka Svečio ir jo Lydimų
asmenų fizines galimybes.
3.2.6. Kiek įmanoma nedelsdamas informuoti PARKĄ apie veiksmus
ir/ar įvykius, kurių pasekmėje gali būti/buvo padaryta žala Svečio ar
kitų asmenų sveikatai, gyvybei, turtui, o taip pat apie aplinkybes, dėl
kurių Svečias negali naudotis Trasa šioje Sutartyje nustatyta tvarka.
3.2.7. Pasinaudojus PARKO teikiamomis paslaugomis grąžinti visą
PARKO darbuotojų išduotą inventorių bei įrangą kuriuos PARKAS buvo
perdavęs Svečiui ir jo Lydimiems asmenims.
3.2.8. Svečias sutinka, kad naudojamosi PARKO paslaugomis metu
Svečias ir jo Lydimi asmenys be atskiro jų leidimo PARKO teritorijoje gali
būti filmuojami ir fotografuojami bei visi vaizdo įrašai ir nuotraukos
padaryti PARKO teritorijoje gali būti laisvai ir viešai platinami ir/arba
publikuojami.
3.2.9. Naudodamasis Trasa, nepažeisti įstatymų ir trečiųjų asmenų teisių.
3.3. Svečias patvirtina, jog jam nėra žinomi jokie jo ir jo Lydimų
asmenų sveikatos sutrikimai ar kitos savybės, dėl kurių Svečias bei
jo Lydimi asmenys negalėtų saugiai naudotis Trasa arba, dėl kurių
naudojimasis Trasomis-galėtų kelti grėsmę Svečio, jo Lydimų
asmenų, PARKO ar trečiųjų asmenų sveikatai, gyvybei ar turtui.
4. PARKO teisės ir pareigos
4.1. PARKAS įsipareigoja:
4.1.1. Prieš Svečiui pradedant naudotis Trasa suteikti Svečiui informaciją
apie saugaus pramogavimo Nuotykių parke reikalavimus bei tam
reikalingo inventoriaus naudojimą.

4.1.2. Perduoti Svečiui techniškai tvarkingą saugos įrangą:
a) reguliuojamą diržą („sistemą") su dviem virvėmis, prie kurių pritvirtinti
saugos karabinai; b) trečią virvę, prie kurios pritvirtintas ratukaskarabinas. Saugos įranga Svečiui ir jo Lydimiems asmenims
perduodama po to, kai jie susipažino su Saugumo taisyklėmis.
4.1.3 Užtikrinti Trasos, joje esančių kliūčių bei įrangos techninę
priežiūrą ir saugumą, o taip pat instrukcijų, įspėjimų bei kitų ženklų ar
nuorodų pateikimą Trasoje.
4.2. PARKAS turi teisę:
4.2.1. Neleisti Svečiui ar jo Lydimiems asmenims naudotis Trasa, jeigu:
4.2.1.1. Svečias nėra sumokėjęs Užmokesčio.
4.2.1.2. Svečias visiškai ar iš dalies pažeidė Sutarties 3.2.2 ar 3.2.3
punktų nuostatas;
4.2.2. Duoti Svečiui ir jo Lydimiems asmenims privalomus nurodymus
dėl naudojimosi Trasa būdo bei saugumo.
5. Sutarties nutraukimas
5.1. PARKAS turi teisę vienašališkai be atskiro įspėjimo nedelsiant
nutraukti šią Sutartį ir pašalinti Svečią bei jo Lydimus asmenis iš
Trasos, jeigu Svečias iš esmės pažeidžia Sutartį. Esminiu Sutarties
pažeidimu laikoma, įskaitant, bet neapsiribojant, jei Svečias ar jo
Lydimi asmenys:
5.2.1. Nėra sumokėję Užmokesčio šioje Sutartyje nustatyta tvarka;
5.2.2. Naudojasi Trasa visiškai ar iš dalies nesilaikydami Trasoje esančių
instrukcijų, įspėjimų ir kitų su Trasa susijusių ženklų ar nuorodų;
5.2.3. Visiškai ar iš dalies nesilaiko Saugumo taisyklių, Instruktažo metu
nurodytų reikalavimų;
5.2.4. Visiškai ar iš dalies nevykdo PARKO darbuotojų žodinių nurodymų
Trasoje;
5.2.5. Kitais atvejais, kai Trasa naudojasi keldami grėsmę asmenų ar
turto saugumui arba kitaip iš esmės pažeidžia šią Sutartį;
5.2.6. PARKUI nutraukus Sutartį 5.1 punkto pagrindu, Užmokestis
yra NEGRĄŽINAMAS.
5.2.7. Šalys taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jei Trasos
negalima naudoti dėl blogų oro sąlygų (pvz., stiprus vėjas, lietus, audra ar
kt.) arba dėl kitokių-aplinkybių, už kurias neatsako nė viena iš Šalių. Tokiu
atveju, PARKAS įsipareigoja Svečiui grąžinti Užmokesčio dalį,
proporcingą neišnaudotam Naudojimosi laikui arba, Svečiui
pageidaujant, neišnaudotam Naudojimosi laikui suteikti teisę Svečiui
naudotis Trasa kitu Šalių suderintu laiku.
5.2.8. Svečias turi teisę bet kuriuo metu nutraukti šią Sutartį
pranešdamas apie tai PARKO darbuotojams. Svečiui grąžinamas visas
Užmokestis jeigu: a) Sutartis nutraukiama dėl PARKO padaryto Sutarties
pažeidimo; b) Svečias Sutartį nutraukia iki naudojimosi Trasa
pradžios.C) Jei Svečias nutraukia sutartį dėl priežasčių, susijusių su
Svečio ar Lydimųjų asmenų sveikatos būkle, fizinėmis ar psichinėmis
savybėmis, dėl kurių Svečias ar Lydimieji asmenys nebegali toliau
saugiai naudotis Trasomis, Svečiui Užmokestis už naudojamasi PARKO
paslaugomis nėra grąžinamas. Kitais šioje sutartyje neaptartais atvejais
užmokestis yra negrąžinamas, jeigu sutartis nutraukiama Svečio
iniciatyva.
6. Atsakomybė
6.1. Šalis, pažeidusi šią Sutartį, įsipareigoja atlyginti nuostolius,
kuriuos patiria kita Šalis dėl sutarties pažeidimo.
6.2. Svečias atsako už savo ar jo Lydimų asmenų veiksmus ar
neveikimą Trasoje ir įsipareigoja atlyginti žalą padarytą šių
veiksmų ar neveikimo pasekmėje, išskyrus atvejus, kai žala
Svečiui, jo Lydimiems asmenims ar tretiesiems asmenims yra
padaroma dėl aplinkybių, už kurias atsako PARKAS.
6.3. Svečias ir jo Lydimi asmenys, pažeidę šią Sutartį ir ypač
Saugumo taisykles, veikia savo paties rizika ir atsakomybe.
6.4. Svečias įsipareigoja atlyginti PARKUI žalą, jeigu Trasa, joje esanti
įranga, o taip pat Svečiui perduotas inventorius buvo sugadinti ar prarasti
dėl aplinkybių, už kurias atsako Svečias.
7. Kitos nuostatos
7.1. Svečias patvirtina, kad jo pateikti duomenys yra teisingi. Svečias
sutinka, kad šioje Sutartyje pateikti Svečio asmens duomenys būtų
naudojami šios Sutarties vykdymo tikslais. Svečiui sutinka, kad PARKAS
turi teisę nurodytus Svečio duomenis naudoti vidinės rinkodaros tikslais,
Svečiui siunčiant informaciją apie PARKE vykdomą veiklą.
7.2. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško
Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.
7.3. Nesutarimai, kylantys dėl šios Sutarties, sprendžiami derybomis. Jei
derybomis nesutarimų išspręsti nepavyksta, ginčai sprendžiami Lietuvos
Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
7.4. Ši Sutartis surašyta dviem identiškais egzemplioriais, kurie turi
vienodą juridinę galią. Sutarties Priedai yra neatskiriama šios Sutarties
dalis.
Šalys šią Sutartį perskaitė, suprato ir, kaip visiškai atitinkančiąja
valią ir ketinimus, pasirašė. Svečias taip pat patvirtina, jog šios
Sutarties nuostatos, įskaitant išdėstytas 3.2, 6.2, 6.3 punktuose, jam
buvo paaiškintos ir aptartos individualiai.
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