Iekšējās kārtības noteikumi:
1. Šie noteikumi ir saistoši visiem "Brīvdienu mājas “Piekūni”” apmeklētājiem.
2. Iekšējās kārtības noteikumi nosaka kārtību, kādā apmeklētājam tiek sniegti SIA “Piekūni lv”
pakalpojumi, nosaka drošības, higiēnas un citas prasības, kas jāievēro apmeklētājiem, SIA “Piekūni
lv” tiesības, pienākumus un atbildības ierobežojumus.
3. Pirms "Brīvdienu mājas “Piekūni”” un piegulošās apkārtnes, tajā skaitā, tur atrodamā aprīkojuma
izmantošanas, apmeklētājs izlasa un iepazīstas ar iekšējiem kārtības noteikumiem, pirts lietošanas
noteikumiem, un apņemas ievērot tos pakalpojumu izmantošanas laikā.
4. Iekšējie kārtība noteikumi un pirts lietošanas noteikumi ir izvietoti "Brīvdienu mājā “Piekūni”” un
publicēti mājas lapā www.piekuni.lv Uzsākot pakalpojuma izmantošanu, apmeklētājs ar savu
darbību apliecina, ka ir iepazinies ar tiem un apņemas tos ievērot;
5. Pirms pakalpojuma saņemšanas un tās laikā, apmeklētājam ir jāizvērtē savas fiziskās spējas,
pastāvīgi jāseko līdzi savam veselības stāvoklim drošai pakalpojuma izmantošanai.
6. Apmeklētājs atturas no jebkādas rīcības, kas var apdraudēt paša vai citu personu veselību, gan
telpās, apkārtnē, gan ūdenstilpnēs un to tuvumā.
7. Apmeklētājs informē apkalpojošo personālu par pamanītiem iekārtu, inventāra bojājumiem.
8. Apmeklētājs pa kāpnēm, tiltiņiem un līdzīgās vietās, pārvietojas lēnām un piesardzīgi.
9. Apmeklētājs izvairās no pieskaršanās apsildīšanas ierīcēm, apdedzināšanās riskiem.
10. Apmeklētājs pirms ūdens lietošanas pārliecinās, ka tas nav pārāk karsts.
11. Apmeklētājs, izmantojot pakalpojumus, ievēro kārtību, drošības pasākumus, personīgo higiēnu.
12. Par nepilngadīgo atbildīgā persona atbild par tā veselības stāvokli, neatstājot viņu bez uzraudzības.
13. Apmeklētājs nekavējoties vēršas pie apkalpojošā personāla pēc palīdzības sliktas pašsajūtas, traumu
un tml. gadījumos vai, nepieciešamības gadījumā, izsauc kvalificētu medicīnisko personālu.
14. Apmeklētājs atbild par savām personīgajām mantām.
15. Apmeklētājs ar rūpību izturas pret inventāru, iekārtām un telpām.
16. Apmeklētājs nodrošina, ka līdzņemtais mājdzīvnieks, uzturas ēkas 1.stāvā, netiek laists 2.stāvā.
17. Smēķēt drīkst tikai ārpus telpām.
18. SIA “Piekūni lv” personālam ir tiesības norādīt par apmeklētāja nepiemērotību saņemt pakalpojumu
vai aizliegt tam saņemt pakalpojumu, vai galējā situācijā, pēc atkārtotiem aizrādījumiem, izraidīt
apmeklētāju no pakalpojuma saņemšanas vietas, neatmaksājot pakalpojuma maksu:
a. ja apmeklētājam ir redzami slikts veselības stāvoklis, kas apdraud paša apmeklētāja vai var
apdraudēt citu personu veselību, higiēnisko stāvokli;
b. ja apmeklētājs atrodas ievērojamā apreibinošo vielu ietekmē, var apdraudēt kārtību, drošību
vai uzvedība ir pretrunā ar sabiedrībā vispārpieņemtām morāles normām;
19. SIA “Piekūni lv” neuzņemas atbildību par kaitējumiem, zaudējumiem apmeklētājam vai trešajām
personām, kas radušies apmeklētāja nevērības, pienācīga uzmanības trūkuma, paviršības vai šo
noteikumu neievērošanas rezultātā.
20. SIA “Piekūni lv” neuzņemas atbildību par kaitējumiem, zaudējumiem, kas radušies apmeklētājam
trešo personu rīcības vai ārēju apstākļu rezultātā.
21. Kontaktinformācija: +371 29416180 (Pēteris) ; +371 29178245 (Anita) ; info@piekuni.lv

