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              Žaidimų kambario „Pipiras“ (toliau „Žaidimų kambarys“)

visiems asmenims, kurie palieka savo vaikus Žaidimų kambaryje. Pradėti naudo

Žaidimų kambario paslaugomis

iš vaikų tėvų, kitų vaiko įstatyminių atstovų arba kitų pilnamečių a

priežiūroje yra vaikas (toliau 

asmuo yra susipažinęs su Taisyklėmis ir jose nustatytomis teisėmis, pareigomis ir 

atsakomybe. Taisyklės patalpintos Žaidimų kambario svetainėje 

www.sirvintoslaisvalaikiui.lt/paslaugos/vaiku

viešai susipažinti su Taisyklėmis iš anksto, taip pat pačiame Žaidimų kambaryje

           Už vaiką atsakingas asmuo, palikdamas vaiką

sumokėti nustatytą vienkartinį mokestį. Buvimo Ž

svetainėje www.sirvintoslaisvalaikiui.lt

        Palikti vaiką Žaidimų kambaryje

atidžiai susipažinus su Taisyklėmis ir patvirtinus savo parašu faktą, kad vaiko sveikatos 

būklė leidžia jam būti ir žaisti vaikų 

vaikų žaidimų kambariui bei tretiesiems asmenims pa

      Prieš palikdamas vaiką Žaidimų kambaryje, už jį atsakingas asmuo turi pasirašyti 

vaikų registracijos žurnale, kur reikalinga nurodyti vaiko vardą, pavardę, amžių ir savo 

telefono  numerį. Už vaiką atsakingas asmuo garantuoja, kad re

pateikta informacija yra teisinga ir prisiima pilną atsakomybę už klaidingos informacijos 

nurodymą. 

      Į žaidimų kambarį priimami tik visiškai sveiki vaikai. Esant akivaizdžioms  

abejonėms dėl vaiko sveikatos,

kambario paslaugomis. 

      Už vaiką atsakingi asmenys privalo žinoti ir informuoti apie tai jų priežiūroje 

esančius vaikus, kad jie turi tausoti

nepadarytų žalos sau ir kit

atsakingas asmuo pilnai atsako už

inventorių, taip pat turtinę ar neturtinę žalą, padarytą tretiesiems asmenims.

     Mokykime vaikučius tvarkos ir padėkime jiems 

Kamuoliukai turi likti kamuolikų baseine prie

      Žaidimų kambario administratorius neatlieka vaikų 

VAIKŲ ŽAIDIMŲ KAMBARIO „PIPIRAS“ TAISYKLĖS

                                                             BENDROJI TVARKA 

Žaidimų kambario „Pipiras“ (toliau „Žaidimų kambarys“) taisy

, kurie palieka savo vaikus Žaidimų kambaryje. Pradėti naudo

Žaidimų kambario paslaugomis leidžiama tik atidžiai susipažinus su Taisyklėmis. Vieno 

iš vaikų tėvų, kitų vaiko įstatyminių atstovų arba kitų pilnamečių a

priežiūroje yra vaikas (toliau – „už vaiką atsakingas asmuo“) parašas patvirtina, kad šis 

asmuo yra susipažinęs su Taisyklėmis ir jose nustatytomis teisėmis, pareigomis ir 

atsakomybe. Taisyklės patalpintos Žaidimų kambario svetainėje 

www.sirvintoslaisvalaikiui.lt/paslaugos/vaiku-zaidimu-kambarys, kur lankytojai gali 

ažinti su Taisyklėmis iš anksto, taip pat pačiame Žaidimų kambaryje

ingas asmuo, palikdamas vaiką  Žaidimų kambaryje, privalo 

tą vienkartinį mokestį. Buvimo Žaidimų kambaryj

www.sirvintoslaisvalaikiui.lt 

Palikti vaiką Žaidimų kambaryje leidžiama tik už vaiką atsakingam asmeniui 

atidžiai susipažinus su Taisyklėmis ir patvirtinus savo parašu faktą, kad vaiko sveikatos 

būklė leidžia jam būti ir žaisti vaikų žaidimų kambaryje „Pipiras“

riui bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą.

Prieš palikdamas vaiką Žaidimų kambaryje, už jį atsakingas asmuo turi pasirašyti 

vaikų registracijos žurnale, kur reikalinga nurodyti vaiko vardą, pavardę, amžių ir savo 

telefono  numerį. Už vaiką atsakingas asmuo garantuoja, kad re

pateikta informacija yra teisinga ir prisiima pilną atsakomybę už klaidingos informacijos 

Į žaidimų kambarį priimami tik visiškai sveiki vaikai. Esant akivaizdžioms  

dėl vaiko sveikatos, vaikui nesuteikiama galimybė naudotis Žaidimų 

Už vaiką atsakingi asmenys privalo žinoti ir informuoti apie tai jų priežiūroje 

esančius vaikus, kad jie turi tausoti Žaidimų kambario inventorių, saugotis, kad 

nepadarytų žalos sau ir kitiems Žaidimų kambaryje esantiems vaikams. Už vaiką 

muo pilnai atsako už palikto Žaidimų kambaryje vaiko sugadintą įrangą ir 

inventorių, taip pat turtinę ar neturtinę žalą, padarytą tretiesiems asmenims.

Mokykime vaikučius tvarkos ir padėkime jiems susitvarkyti žaidimų zoną po savęs. 

ri likti kamuolikų baseine prie čiuožyklos.  

aidimų kambario administratorius neatlieka vaikų priežiūros paslaugų

VAIKŲ ŽAIDIMŲ KAMBARIO „PIPIRAS“ TAISYKLĖS 

taisyklės privalomos 

, kurie palieka savo vaikus Žaidimų kambaryje. Pradėti naudotis 

leidžiama tik atidžiai susipažinus su Taisyklėmis. Vieno 

iš vaikų tėvų, kitų vaiko įstatyminių atstovų arba kitų pilnamečių asmenų, kurių 

atsakingas asmuo“) parašas patvirtina, kad šis 

asmuo yra susipažinęs su Taisyklėmis ir jose nustatytomis teisėmis, pareigomis ir 

atsakomybe. Taisyklės patalpintos Žaidimų kambario svetainėje 

, kur lankytojai gali 

ažinti su Taisyklėmis iš anksto, taip pat pačiame Žaidimų kambaryje. 

aidimų kambaryje, privalo 

aidimų kambaryje įkainiai nurodyti 

atsakingam asmeniui 

atidžiai susipažinus su Taisyklėmis ir patvirtinus savo parašu faktą, kad vaiko sveikatos 

kambaryje „Pipiras“, taip pat užtikrina 

žalos atlyginimą. 

Prieš palikdamas vaiką Žaidimų kambaryje, už jį atsakingas asmuo turi pasirašyti 

vaikų registracijos žurnale, kur reikalinga nurodyti vaiko vardą, pavardę, amžių ir savo 

telefono  numerį. Už vaiką atsakingas asmuo garantuoja, kad registracijos žurnale 

pateikta informacija yra teisinga ir prisiima pilną atsakomybę už klaidingos informacijos 

Į žaidimų kambarį priimami tik visiškai sveiki vaikai. Esant akivaizdžioms  

limybė naudotis Žaidimų 

Už vaiką atsakingi asmenys privalo žinoti ir informuoti apie tai jų priežiūroje 

Žaidimų kambario inventorių, saugotis, kad 

baryje esantiems vaikams. Už vaiką 

palikto Žaidimų kambaryje vaiko sugadintą įrangą ir 

inventorių, taip pat turtinę ar neturtinę žalą, padarytą tretiesiems asmenims. 

susitvarkyti žaidimų zoną po savęs. 

riežiūros paslaugų. 



                       

             

                                                  

 

        Švenčiant gimtadienį ar kitą šventę,  

šventės pradžios.   

       Jei planuojate šventei naudoti daug dekoracijų, 

papildomo laiko pasiruošti. Jį būtina 

       Į šventę rekomenduojama

tarp 15-20 svečių. 

       Šventę leidžiama prasitęsti tik tuo atveju, jei kambarys po Jūsų yra laisvas.

       Žaidimų kambaryje vaikai 

turėti šiltas kojines ar namines šlepetes

      Žaidimų aikštelė ir žaidimų įranga yra skirta tik vaikams.

      Dėl higienos ir saugumo draudžiama valgyti ir nešiotis maistą ir gė

aikštelę. 

       Norint išvengti traumų, ant batuto šokinėjama po vieną.

       Čiuožykla vienu metu gali čiuožti tik vienas vaikas. 

       Žaidimų kambaryje draudžiama naudoti konfeti, pinjatas, muilo burbulus.

       Žaidimų kambaryje draudžia

svaigintis. 

       Už daiktus, paliktus Žaidimų kambaryje, Žaidimų kambario administracija 

neatsako. 

       Po gimtadienio ar kitos šventės prašome šventės vietą palikt

        

       Jei kyla klausimų, mielai į juos atsakysime

 

 

 

    PRIVAČIOS ŠVENTĖS NUOSTATAI 

dienį ar kitą šventę,  žaidimų kambarį paruošime

Jei planuojate šventei naudoti daug dekoracijų,  įvertinkite,  kad  Jums gali prireikti 

papildomo laiko pasiruošti. Jį būtina numatyti iki šventės. 

Į šventę rekomenduojama pakviesti iki 25 svečių, komfortabiliai ir patogiai jausitės 

Šventę leidžiama prasitęsti tik tuo atveju, jei kambarys po Jūsų yra laisvas.

Žaidimų kambaryje vaikai  ir suaugę gali būti tik nusiavę batus. Rekomenduojama 

turėti šiltas kojines ar namines šlepetes arba būti su antbačiais. 

Žaidimų aikštelė ir žaidimų įranga yra skirta tik vaikams. 

Dėl higienos ir saugumo draudžiama valgyti ir nešiotis maistą ir gė

Norint išvengti traumų, ant batuto šokinėjama po vieną. 

Čiuožykla vienu metu gali čiuožti tik vienas vaikas.  

Žaidimų kambaryje draudžiama naudoti konfeti, pinjatas, muilo burbulus.

draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus

paliktus Žaidimų kambaryje, Žaidimų kambario administracija 

Po gimtadienio ar kitos šventės prašome šventės vietą palikti tokią,

Jei kyla klausimų, mielai į juos atsakysime! 

paruošime 15 minučių iki  

kad  Jums gali prireikti 

, komfortabiliai ir patogiai jausitės 

Šventę leidžiama prasitęsti tik tuo atveju, jei kambarys po Jūsų yra laisvas. 

suaugę gali būti tik nusiavę batus. Rekomenduojama 

Dėl higienos ir saugumo draudžiama valgyti ir nešiotis maistą ir gėrimų po žaidimų 

Žaidimų kambaryje draudžiama naudoti konfeti, pinjatas, muilo burbulus. 

ma vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti ar kitaip 

paliktus Žaidimų kambaryje, Žaidimų kambario administracija 

i tokią, kokią ją radote. 


