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SLIDŽIŲ NUOMOS TAISYKLĖS COVID-19 PANDEMIJOS METU
1. Nuomojamas slidžių komplektas - slidės, batai, apkaustai, lazdos (toliau - SLIDĖS).
2. SLIDĖS nuomojamos nuo vasario 15 dienos, darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val., esant
tinkamoms slidinėti sąlygoms. Po 17 val. slidės nenuomojamos. Minimalus nuomos laikas para.
3. SLIDĖS užsakomas nuotoliniu būdu: Tel.: +370 62013132 arba el. paštu
centras@druskininkai.lt.
4. Apmokėjimas vykdomas nuotoliniu būdu pinigus pervedant į Viešošios įstaigos Druskininkų
turizmo ir verslo informacijos centras sąskaitą:
LT 21 7300 0100 0222 5440 pavedime nurodant „už slides“.
Atlikus apmokėjimą, nuomotojas patvirtina, kad jis susipažinęs su šiomis taisyklėmis.
5. SLIDĖS nenuomojamos asmenims, kuriems nustatyta Covid-19 infekcija ir tiems, kuriems
privalomas saviizoliacijos laikotarpis.
6. SLIDĖS nuomojamos laikantis visų Sveikatos apsaugos ministerijos reikalavimų.
7. Laisvalaikio, pramogų organizavimo paslaugos neteikiamos.
8. Kiekvienas išsinuomavęs SLIDES yra registruojamas žurnale, kuriame nurodomas nuomos
laikas, kaina, nuomininko duomenys.
9. Atsiimant SLIDES reikia turėti asmens tapatybės dokumentą ir atlikto pavedimo kopiją.
10. Grąžintos SLIDĖS dezinfekuojamas ir pakartoti išnuomojamas ne anksčiau kaip po 24
valandų nuo jų grąžinimo.
11. Visos SLIDĖS turi identifikacijos numerį.
12. Draudžiama remontuoti, reguliuoti ir keisti SLIDŽIŲ mechanizmą.
13.Kiekvienas nuomininkas yra materialiai atsakingas už išsinuomojamas SLIDES.
14.Nuomininkas privalo susipažinti su nuomos taisyklėmis ir patvirtinti savo parašu.
15. SLIDŽIŲ praradimo atveju nuomininkas privalo sumokėti 100 % SLIDŽIŲ vertės.
16. Visi iškilę ginčai, neišsprendus tarpusavyje, sprendžiami teismo keliu.
17.Visi mechaniniai pažeidimai, įvykę dėl nuomininko kaltės, bus likviduojami jo sąskaita,
pagal žemiau nurodytus įkainius.
Sugadinto, sulaužyto, pamesto slidinėjimo inventoriaus įkainiai:
Komplekto kaina (slidės, batai, apkaustai, lazdos) – 200,00 Eur
Lygumų slidžių komplektą sudaro: (slidės FISCHER, lazdos, apkaustai, batai)
NUOMOS KAINOS: 1 para – 20,00 EUR
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