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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šios taisyklės nustato VšĮ „Svajonių darželis“ (toliau – Įstaiga) baseino Lankytojams teikiamų 

neformalaus ugdymo paslaugų tvarką, privalomuosius saugumo ir higienos reikalavimus, Lankytojų teises, 

pareigas ir atsakomybę. 

2. Lankytoju (toliau - Lankytojas) laikomas kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi Baseino 

teikiama paslauga. 

3. Taisyklės yra privalomos visiems Lankytojams, su jomis kiekvienas Lankytojas supažindinamas 

pasirašytinai ir atsako už pasekmes, atsiradusias dėl šių taisyklių nevykdymo. 

4. Prieš pradėdami lankyti baseiną, visi Lankytojai pasirašyti neformalaus ugdymo paslaugų sutartį su VšĮ 

„Svajonių darželis“ ir pateikti gydytojo pažymą apie tai, kad jų sveikatos būklė leidžia naudotis Baseinu.  

5. Užsiėmimai Baseine vyksta pagal VšĮ „Svajonių darželis“ direktoriaus patvirtintą neformalaus ugdymo 

programą ir tvarkaraštį, juos veda kineziterapeutas ar kitas reikiamą kvalifikaciją turintis specialistas.   

 

II. NAUDOJIMOSI BASEINU TVARKA 

 

6. Vienu metu Baseinu naudotis gali septyni vaikai ir kineziterapeutas. 

7. Vaikai iki 3 metų Baseine gali lankytis tik su lydinčiuoju suaugusiuoju.  

8. Lankytojams draudžiama: 

8.1. lankytis sergantiems epilepsija, sunkia diabeto forma, sunkia bronchinės astmos forma, infekcinėmis, 

virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat esant širdies ritmo sutrikimui, smegenų kraujotakos 

sutrikimams, odos grybeliniais susirgimais, akių ir ausų ligomis, alergija chlorui, asmenims, turintiems atvirų 

žaizdų ir / ar kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų Lankytojų sveikatai ir/ar 

gyvybei. 

9. be kineziterapeuto/pedagogo leidimo lipti į vandenį; 

9.1. naudotis Baseino paslaugomis dėvint netinkamus drabužius (pvz., apatinius rūbus) ar be jų; 

9.2. vaikams iki 3 metų naudotis baseino paslaugomis be specialių daugkartinio naudojimo maudymosi 

sauskelnių; 

9.3. avėti lauko avalynę persirengimo kambariuose ar Baseine; 

9.4. lipti su šlepetėmis į vandenį; 

9.5. palikti vaikus be priežiūros; 

9.6. šokinėti, nardyti į vandenį nuo baseinų kraštų; 

9.7. įlipti į baseiną ar išlipti iš jo ne tam skirtose vietose; 

9.8. atsinešti į Baseiną stiklinių, dūžtančių, aštrių daiktų, 

9.9. atsinešti į Baseiną maisto produktų ar gėrimų, išskyrus geriamąjį vandenį. Išimtis taikoma cukriniu 

diabetu sergantiems žmonėms, kurie privalo turėti maisto ar gėrimo, padedančio atstatyti nukritusį cukraus kiekį 

kraujyje; 

9.10. naudotis mobiliaisiais telefonais Baseine; 

9.11. gadinti inventorių; 

9.12. sukelti pavojingas sau ir kitiems Lankytojams situacijas;  
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9.13. gręžti šlapius drabužius (maudymosi kostiumėlius, rankšluosčius ir kitus daiktus) persirengimo 

kambariuose; 

9.14. spjaudyti ant grindų, į vandenį, tuštintis ar šlapintis ne tualetuose; 

9.15. fotografuoti ar filmuoti, kabinti reklaminius plakatus ar kitą informaciją be Įstaigos administracijos 

raštiško leidimo;  

9.16. įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti, būti apsvaigusiu nuo psichiką veikiančių medžiagų; 

9.17. lankytis su gyvūnais;  

9.18. garsiai šūkauti, švilpauti, melagingai kviestis pagalbos, bėgioti, stumdytis, trukdyti kitiems Lankytojams; 

9.19. kramtyti kramtomąją gumą. 

10. Lankytojas į Baseiną įleidžiamas pagal iš anksto suderintą tvarkaraštį. Naudojimosi Baseinu laikas 

skaičiuojamas nuo įėjimo į Baseino persirengimo kambarį iki išėjimo iš jo. 

11. Baseino patalpose Lankytojai viršutinius drabužius bei batus turi palikti rūbinėse, specialiai tam 

nurodytose vietose.  

12. Lankytojai privalo turėti maudymosi kostiumą, plaukimo kepuraitę, rankšluostį, muilą, plaušinę, šlepetes 

guminiu pagrindu. Vaikus plukdantys suaugusieji turi dėvėti dušo ar plaukimo kepuraitę. Vaikai turi dėvėti 

maudymosi kepuraitę ir plaukimo akinius. Jaunesni nei 3 metų bei vyresni vaikai, jeigu savarankiškai nesinaudoja 

tualetu, privalo dėvėti specialias daugkartinio naudojimo maudymosi sauskelnes. 

13. Geriamojo vandens ir higienos priemonių pakuotės turi būti pagamintos iš nedūžtančių medžiagų. 

14. Rankinius laikrodžius, auskarus, grandinėles ar kitus juvelyrinius dirbinius nusisegti prieš einant į 

Baseiną. Įstaiga neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Prašome nepalikti 

asmeninių daiktų be priežiūros.  

15. Lankytojai, prieš eidami į vandens zoną privalo švariai nusiprausti duše, apsirengti maudymosi 

kostiumėlį, avėti šlepetes guminiu padu. 

16. Pasinaudojus tualetu būtina vandeniu ir muilu apsiprausti duše ir nusiplauti rankas.  

17. Pasinaudojęs baseinu Lankytojas turi nusiprausti vandeniu po dušu, sausai nusišluostyti, nusausinti 

maudymosi kostiumėlį/glaudes. Į persirengimo kambarį Lankytojas turi ateiti sausas. 

18. Lankytojas įleidžiamas tik į Baseiną, persirengimo kambarį bei sanitarinį mazgą ir turi užtikrinti saugą ir 

tvarką patalpose. 

 

III. ATSAKOMYBĖ 

 

19. Už vaikų iki 3 metų amžiaus saugumą atsako juos lydintys suaugę asmenys, o už vyresnius nei 3  metų 

amžiaus Lankytojus, kai nedalyvauja tėvai/globėjai, atsako tuo metu užsiėmimus vedantis kineziterapeutas, 

pedagogai ir jų padėjėjai.  

20. Įstaiga turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šias Taisykles, taip pat kitiems 

nepageidaujamiems asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę Įstaigos bendruomenei ir/ar kitiems Lankytojams. 

21. Įstaigos darbuotojai turi teisę pareikalauti Lankytojų, pažeidusių Taisykles, palikti Baseino patalpas. 

Įmoka už tą dieną Lankytojui negrąžinama. 

22. Drausminės atsakomybės sprendimą dėl Neformalaus ugdymo sutarties nutraukimo priima Įstaigos 

direktorius. 

23. Lankytojas, padaręs žalą baseinui, jame esančiam turtui ir /ar kitų asmenų sveikatai, atsako Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai, 

su Įstaiga pasirašę Neformalaus ugdymo sutartį. 

24. Lankytojas, patyręs žalą, padarytą savo sveikatai ir /arba turtui, privalo nedelsiant kreiptis į Įstaigos 

administraciją ir informuoti jį apie įvykio vietą, laiką bei aplinkybes, įvykį mačiusius asmenis. Nesilaikant šio 

taisyklių punkto reikalavimų, lankytojų pretenzijos dėl patirtos žalos sveikatai ir/ar turtui nenagrinėjamos. 

25. Įstaiga už Lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims neatsako, 

pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių Lankytojų neatsargumo, nesilaikant šių 

taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei baseino personalo teisėtų nurodymų 

nevykdymo. 


