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UAB „LORNA“
 TERAPINIO BASEINO IR VERTIKALIŲ VONIŲ 

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Terapinis baseinas ir vertikali vonia toliau taisyklėse vadinama Baseinas.
2. Teisę naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis turi visų amžiaus kategorijų asmenys, išskyrus šiose

taisyklėse numatytas išimtis.
3. Baseino lankymo išimtys (draudžiama lankytis):

3.1. infekcinėmis ligomis sergantiems asmenims, asmenims su atviromis žaizdomis;
3.2. asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
3.3. asmenims su kitais negalavimais, kurie kelia grėsmę savo ar kitų lankytojų sveikatai ir saugumui;
3.4.  asmenims, kurių elgesys kelia pavojų terapiniam baseinui, jo saugumui ir higieninei būklei arba
prieštarauja visuomenėje priimtoms gero elgesio taisyklėms.

4. Baseinas nepritaikytas ikimokyklinio amžiaus vaikams. Vaikai iki 16 metų gali lankytis baseine tik
lydimi  prižiūrinčių suaugusiųjų asmenų, kurie atsako už jų saugumą. Suaugęs asmuo turi būti
vyresnis  nei  18  metų ir  prisiimti  visišką atsakomybę už  prižiūrimų vaikų elgesį,  šių  taisyklių
laikymąsi, už vaikų daiktų saugojimo spintelių saugų užrakinimą ir rakto saugojimą.

5. Baseino darbuotojai  turi  teisę  taisyklių  nesilaikančius  ir  personalo  nurodymų  nesilaikančius  vaikus
išvesti iš Baseino.

6. Vaikų iki 14 m. amžiaus grupių vadovai arba atsakingi asmenys visiškai atsako už tai, kad grupės nariai
laikytųsi taisyklių, personalo nurodymų.

7. Negalia turintys asmenys, kuriems dėl jų negalios reikalinga kito asmens priežiūra, Baseine gali
lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens.

8. Be Baseino darbuotojų leidimo ir priežiūros draudžiama naudotis baseino medicinine įranga (stuburo
tempimo trapecija).

9. Už  buvimo  Baseine  laiko  limito  viršijimą  (laiką,  už  kurį  nebuvo  sumokėta  įsigyjant  bilietą)
atsiskaitoma taip:
9.1.  lankytojui  viršijus  bilieto  galiojimo  trukmę  ir  užtrukus  ilgiau  nei  15  minučių  skaičiuojamas
mokestis už papildomai praleistą laiką;
9.2. mokestis skaičiuojamas pagal tuo metu galiojančius įkainius ir sumokamas baseino registratūroje;
9.3. jei lankytojas negali sumokėti už papildomai praleistą laiką ar suteiktas paslaugas, pinigai iš jo
išieškomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10. Lankytojai, padarę žalą Baseinui, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią
padaro vaikai, atsako jų tėvai (globėjai) arba lydintys asmenys.

11. Prieš  įeidamas  į  Baseino  persirengimo  patalpas,  lankytojas  ant  lauko  avalynės  turi  užsidėti
specialius vienkartinius antbačius.

12. Už  Baseine ir/ arba  pirčių erdvėje paliktus asmeninius daiktus (rankšluosčius, šlepetes ir kt.),
baseino administracija neatsako.

13. Baseine lankytojai privalo avėti šlepetes, tinkamas avėti drėgnoje aplinkoje.
14. Baseine  ir  pirčių  erdvėje  vartoti  alkoholinius  gėrimus,  tabako  gaminius  bei  narkotines  medžiagas

griežtai draudžiama.
15. Baseine privaloma būti su maudymosi apranga.
16. Rankšluosčius,  liemenes  ir  kt.  galima išsinuomoti  baseino  registratūroje,  juos panaudojus  grąžinti  į

baseino registratūrą.
17. Baseine lankytojams, patyrusiems sužalojimų ar kitų sveikatos sutrikimų, suteikiama pirmoji medicinos

pagalba arba iškviečiama pirmoji medicinos pagalba.
18. Lankytojai  privalo  nedelsiant  palikti  Baseiną,  jeigu  to  teisėtai  reikalauja  baseino  personalas  (pvz.

evakuacijos atveju).
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19. Lankytojas įsipareigoja:
19.1.  būdamas  Baseine  ir  naudodamasis  jame  teikiamomis  paslaugomis,  griežtai  laikytis  šiose
taisyklėse nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų;
19.2. būdamas Baseine nešioti ir naudotis tik jam priskirtu persirengimo spintelės raktu;
19.3. pasinaudojęs daiktais padėti juos atgal į vietą.

20. Lankytojams nerekomenduojama į  Baseiną neštis brangių ir vertingų daiktų (papuošalų, grandinėlių,
žiedų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti.

 II. BENDROSIOS ELGESIO TAISYKLĖS

21. Tam tikrose, atidumo vietose, yra iškabinti įspėjamieji ženklai, kurių būtina laikytis.
22. Atitinkamomis valandomis terapiniame baseine vyksta vandens aerobika arba kiti vandens užsiėmimai.

Lankytojams, dalyvaujantiems ir nedalyvaujantiems vandens užsiėmimuose,  privalu laikytis  Baseino
instruktorių nurodymų.

23. Prieš įeinant į pirtis bei jomis pasinaudojus, būtina kruopščiai nusiprausti duše.
24. Prieš atsisėdant ant pirties gultų, būtina pasikloti po savimi rankšluostį.
25. Baseine būtina mūvėti maudymosi kepuraitę ir avėti gumines šlepetes (rekomenduojama aukštu padu).
26. Persirengimo  kambariuose  ant  suolelių  ir  Baseino  poilsio  zonoje  ant  krėslų  būtina  pasikloti

rankšluosčius. Rekomenduojame po procedūrų kaskart rankšluostį išskalbti ir išlyginti.

 III. DRAUDIMAI

27. Baseine draudžiama:
27.1. atsinešti su savimi stiklinių, dūžtančių, aštrių daiktų;
27.2. atsinešti su savimi maisto produktų bei gėrimų, užkandžiauti ne tam skirtose vietose;
27.3. čiuožinėti  laiptų turėklais, laipioti  plieninėmis konstrukcijomis ar kitaip gadinti  baseine esantį
inventorių;
27.4.  garsiai  šūkauti,  švilpauti,  melagingai  kviesti  pagalbos,  bėgioti  (lankytojas  gali  paslysti  ir
susižaloti), stumdytis, trukdyti kitiems lankytojams;
27.5. naudotis baseino paslaugomis dėvint netinkamus drabužius (pvz., apatinius rūbus);
27.6. spjaudyti ant grindų ir į vandenį, atlikti natūralius gamtinius poreikius ne tualetuose;
27.7. tėvams, globėjams, grupės vadovams palikti vaikus be priežiūros;
27.8. avėti avalynę vandenyje;
27.9. įlipti į Baseiną ar iš jo išlipti ne tam skirtoje vietoje;
27.10. šokinėti į vandenį nuo baseino kraštų:
27.11. sukelti sveikatai pavojingas sau ir kitiems lankytojams situacijas;

28. Pirčių erdvėje draudžiama:
28.1. atsinešti į pirtis ir jose naudotis savo užpilus, ekstraktus ir vantas;
28.2. pirtyse pilti vandenį ant akmenų;
28.3. pirtyse naudoti kosmetikos priemones;
28.4. reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus;
28.5. filmuoti ir fotografuoti.

  IV. ATSAKOMYBĖ

29. Lankytojas padaręs žalą Baseinui, jame esančiam turtui, lankytojų turtui ir/ar sveikatai, atsako Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro vaikai, negalią turintys asmenys, atsako jų
tėvai ar globėjai.

30. Vaikų tėvai,  globėjai  ar  kiti  juos lydintys  asmenys  yra  atsakingi  už kartu atvykusių  vaikų,  negalią
turinčių asmenų supažindinimą su Baseino taisyklėmis ir už šių taisyklių laikymąsi.

31. Baseino personalas neatsako už be suaugusiųjų priežiūros paliktus vaikus.
32. Lankytojas visiškai atsako už išnuomotus daiktus, juos praradus kompensuoja Baseinui patirtą žalą.

Negrąžinus  arba  sugadinus  išnuomotą  daiktą,  lankytojas  Baseino  registratūroje  sumoka  numatytą
baudą:
32.1. už negrąžintą/ sugadintą rankšluostį – 12 EUR;
32.2. už negrąžintą/ sugadintą chalatą – 24 EUR;
32.3. už negrąžintą/ sugadintą pripučiamą plaukimo liemenę – 29 EUR;
32.4. už negrąžintą/ sugadintą ar prarastą drabužinės numeriuką – 5 EUR.
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