
Saugaus „Idėjų parkas – bunkeris“ ir siaubo bunkerio naudojimosi taisyklės

Priedas Nr.1 prie Saugaus pramogavimo „Idėjų parkas-bunkeris“ ir siaubo kambarys
sutarties

1. Bendrosios nuostatos
Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) reguliuoja „Idėjų parkas – bunkeris“ (toliau – Parkas) ir prie Parko
esančios teritorijos, lankytojų aptarnavimo ir Parke esančių įrengimų naudojimo ir elgesio juose tvarką,
privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, jų teises, pareigas ir atsakomybės
ribas, taip pat Parko operatoriaus (toliau – Operatorius) teises ir pareigas. Parko taisyklės sudarytos
siekiant užtikrinti kiekvieno lankytojo malonų poilsį, gerą nuotaiką Parke ir išvengti nemalonių
nesusipratimų, traumų ar kitų praradimų.

1.1. Parko lankytojas yra kiekvienas Parke esantis asmuo, parėmęs Parką, gavęs leidimą ar kitu
Operatoriaus nustatytu būdu patekęs į Parką (toliau – Lankytojas). Lankytojo ir Operatoriaus teisinius
santykius reglamentuoja šios Taisyklės ir taikytini teisės aktai.

1.2. Operatorius suteikia teisę Lankytojui būti ir pramogauti Parke tik pagal Taisyklių nuostatas. Kiekvienas
Lankytojas, parėmęs Parką ir patekęs į Parką, automatiškai patvirtina, kad yra susipažinęs su Parko
vidaus taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

1.3. Asmenys pasirašantys su Taisyklėmis susipažinusių asmenų sąraše, patvirtina, kad jiems apsilankymo
dieną Parke yra 18 metų. Kartu su asmeniu nuo 16 iki 18 metų su Taisyklėmis susipažinusių asmenų
sąraše, išreikšdamas sutikimą sudaryti Sutartį, pasirašo teisėtas atstovas (tėvai, globėjai ir kt.) arba
pateikiamas Operatoriaus nustatytos formos atstovo pasirašytas sutikimas.

1.4. Sutartis galioja nuo jos sudarymo momento iki tos pačios Parko darbo dienos pabaigos, nepriklausomai
nuo to, kuriuo paros metu buvo sudaryta Sutartis. Lankytojas turi teisę naudotis Parke esančiomis
pramogomis tik Sutarties galiojimo metu.

1.5. Operatorius turi teisę atsisakyti sudaryti Sutartį, taip pat vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Lankytojas
nesilaiko bet kurio iš šių Taisyklių reikalavimų.

1.6. Asmenys, nesudarę Sutarties ar Sutarčiai pasibaigus, neturi teisės naudotis Parko pramogomis.
1.7. Šiose Taisyklėse įtvirtintos pareigos taikomos ir tiems asmenims, kurie patenka į Parko teritoriją arba

dėl bet kokių priežasčių naudojasi Parke esančiomis pramogomis nesudarę Sutarties, netinkamai
sudarę Sutartį ir/arba pasibaigus Sutarties galiojimo terminui. Nepaisant to, asmuo, nesudaręs
Sutarties, veikia savo rizika. Fizinis buvimas Parko teritorijoje reiškia susipažinimą su Taisyklėmis ir
sutikimą su Taisyklių nuostatomis.

1.8. Pramogauti Parke leidžiama tik susipažinus su šiomis Taisyklėmis.
2. Bendrosios saugumo taisyklės:
2.1. Parke veikia šios pramogos - Siaubo Bunkeris (toliau – Kambarys), Idėjų Parkas – bunkeris (toliau –

Parkas).
2.2. Naudojantis Kambario pramogomis, Lankytojui galioja šios bendrosios saugumo taisyklės:

2.2.1. atsakingai elgtis ir laikytis saugumo taisyklių,
2.2.2. nekelti savo ir kitų asmenų sveikatai pavojaus
2.2.3. privalo laikytis Operatoriaus žodinių reikalavimų ir nurodymų.
2.2.4. Parko personalas ir gelbėtojai nelaikomi nepilnamečius lydinčiais ir prižiūrinčiais asmenimis šių

Taisyklių kontekste. Parko darbuotojai ir gelbėtojai nevykdo nepilnamečių asmenų priežiūros, o prižiūri
bendrą tvarką Parke ir šių Taisyklių laikymąsi.

2.2.5. Apie bet kokį nelaimingą įvykį, įvykusį Parke, taip pat pastebėtą inventoriaus gedimą, Lankytojas turi
nedelsiant pranešti Parko personalui.

2.2.6. Lankytojas įsipareigoja vykdyti Operatoriaus personalo nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių
Taisyklių laikymosi Parke.

2.2.7. Kilus bet kokiam neaiškumui, Lankytojas turi nesiimti jokių veiksmų ir nedelsiant kreiptis į šalia esantį
Parko atstovą, o šalia nesant Parko atstovui paprašyti šalia esančių Lankytojų, kad šie iškviestų Parko
personalo darbuotoją. Kilus bet kokiam neaiškumui be personalo leidimo/nurodymo Lankytojas neturi
teisės imtis jokių veiksmų.



2.2.8. Lankytojas turi elgtis tokiu būdu, kad nebūtų keliamas pavojus ir nebūtų daroma žala sau, aplinkiniams
bei Operatoriui.

2.2.9. Lankytojas privalo būti apsirengęs tokia apranga, kuri netrukdytų pramogauti ir nekeltų pavojaus
pramogaujant.

2.3. Parke griežtai draudžiama:
2.3.1. naudotis Parko paslaugomis dėvint netinkamus drabužius (pvz. balinės sukneles, smailūs aukštakulniai,

drabužiai, kurie liesdamiesi su aplinka, gali išsitepti ir kilti ginčas dėl jų būklės apgadinimo).
2.3.2. Draudžiama pramogaujant su savimi turėti daiktus, kurie gali iškristi, taip pat aštrius daiktus;
2.3.3. klaidinti Parko personalą be pagrindo šaukiantis pagalbos, stumdytis, bėgioti (Lankytojas gali paslysti ir

susižeisti);
2.3.4. pramogauti apsvaigus nuo alkoholio ar kitokių psichiką veikiančių medžiagų;
2.3.5. pramogauti sveikatos problemų turintiems asmenims, kurių ligos gali paūmėti dėl naudojimosi Parke

esančiomis pramogomis (patiriamo adrenalino, fizinės veiklos ir pan.). Šios nuostatos vykdymą
Lankytojo nuo 16 iki 18 metų atžvilgiu užtikrina jį lydintis Lankytojas;

2.3.6. į Parko teritoriją atsivesti ar sudaryti galimybę patekti gyvūnams, nepriklausomai nuo jų dydžio bei
naudojamų apsaugos priemonių;

2.3.7. lipti ant dekoracijų, imti ar kitaip gadinti Parke esantį inventorių;
2.3.8. valgyti, gerti ar rūkyti tam neskirtose vietose;
2.3.9. neštis maistą ir gėrimus į Kambarį nesuderinus su Operatoriumi;
2.3.10. atlikti gamtinius reikalus ne tualete;
2.3.11. asmenis iki 18 metų palikti be suaugusiųjų priežiūros;
2.3.12. nepilnamečiams asmenims iki 18 metų vartoti ir pirkti alkoholinius gėrimus bei rūkyti;
2.3.13. atsinešti į Parką alkoholinių gėrimų, taip pat stiklinių, dūžtančių ir aštrių daiktų;
2.3.14. stumdytis, triukšmauti, grubiai ir nepagarbiai elgtis, trukdyti kitiems Lankytojams naudotis Parko ir

kambario paslaugomis;
2.3.15. lankytis nėščioms Lankytojoms, kurių būklė gali paūmėti dėl naudojimosi Kambaryje esančiomis

pramogomis (patiriamo adrenalino, fizinės veiklos ir pan.).
2.4. Parke griežtai draudžiama lankytis:

2.4.1. asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims,
turintiems atvirų žaizdų ir / ar kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų
Lankytojų sveikatai ir / ar gyvybei;

2.4.2. asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Parko atstovas turi
teisę pareikalauti įtarimų keliantį asmenį dėl jo būklės ar neblaivų lankytoją išprašyti iš Parko,
nekompensuojant sumokėto įėjimo mokesčio;

2.4.3. kilus konfliktams, jei to prireiktų, pasitelkti į pagalba Policijos pareigūnų pagalbą;
2.4.4. atsižvelgiant į Lankytojų sveikatos būklę, asmenys, turintys silpną sveikatą (širdies ligas, psichikos

problemas ar kt.) privalo neiti į Kambarį, nes tai gali sukelti neigiamų pasekmių;
2.4.5. Lankytoja, kurios nėštumas yra 28 arba daugiau savaičių be raštiško gydytojo ar akušerio sutikimo

neįleidžiama į Kambarį.
2.5. Lankytojas turi teisę:

2.5.1. reikalauti, kad atsakingas Parko atstovas supažindintų su šiomis Taisyklėmis prieš Lankytojui pradedant
naudotis Parko ir Kambario teikiamomis paslaugomis;

2.5.2. naudotis Parko paslaugomis tik apmokėjęs pasirinktos trukmės mokestį už apsilankymą šiame Parke ar
kitais Operatoriaus nustatytais būdais įgijęs teisę naudotis Parke teikiamomis paslaugomis.

2.6. Operatorius turi teisę:
2.6.1. į Parką neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti Parko tvarką, kelti pavojų kitų Lankytojų
saugumui, higieninei Parko būklei ir / ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;
2.6.2. į Parką neįleisti asmenų, jei jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių Taisyklių;
2.6.3. bet kuriuo metu pakeisti Parke teikiamų paslaugų sąrašą ir / ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo;
2.6.4. pašalinti iš Parko lankytojus, kurie, pažeidžia Parko taisykles ar Parke elgiasi nesaugiai. Tokiu
atveju pinigai Lankytojams negrąžinami.

3. Naudojimosi Parko pramogomis taisyklės



3.1. Naudojantis visomis Taisyklių 2.1. p. išvardintomis pramogomis, Lankytojas privalo laikytis žemiau
išvardintų taisyklių.

3.2. Lankytojas privalo iš anksto susipažinti su Parke išsidėsčiusiais įspėjamaisiais ženklais ir griežtai jų
laikytis; Lankytojas, turėdamas bet kokių klausimų ar neaiškumą, privalo kreiptis į Operatoriaus
darbuotoją ir prašyti suteikti visą reikiamą informaciją.

3.3. Parko pramogomis gali naudotis asmenys:
3.3.1. Vaikai - lydimi suaugusiojo Parko teritorijoje.
3.3.2. Į Kambarį iki 16 metų neįleidžiami net ir su suaugusiojo priežiūra. Asmenys nuo 16 iki 18 metų į kambarį

įleidžiami su suaugusiojo priežiūra.
3.4. Lankytojas privalo būti susikoncentravęs į saugų naudojimąsi Parko inventoriumi, lipimą laiptais ar

naudojimąsi pramogomis tam skirtose vietose.
3.5. Lankytojas turi teisę vaikščioti tik tam skirtose vietose ir tik tuomet, kai yra visiškai įsitikinęs, kad jo

kelyje nėra kliūčių ir kitų Lankytojų.
3.6. Lankytojas yra visiškai atsakingas už savo sveikatą ir gyvybę.
3.7. Lankytojui draudžiama Parko inventoriumi naudotis ne pagal paskirtį, lipti pačiam ar kelti vaikus ant

Parko skulptūrų ir ekspozicijos elementų tam neskirtose vietose.
3.8. Lankytojas privalo išeiti pats arba kviestis Kambario atstovą į pagalbą, jeigu pasijuto prastai, susižeidė,

ar dėl kitų priežasčių suabejojo savo jėgomis ar sveikatos būkle.
3.9. Į Kambarį vienu metu įleidžiama ne daugiau 5-6 asmenų. Kambario savininkas turi teisę šią taisyklę

koreguoti atsižvelgdamas į kiekvieną situaciją individualiai.
3.10. Kambario ir Parko lankytojas pats turi įvertinti savo sveikatos būklę prieš naudojantis Parko ir

Kambario pramogomis.
3.11. Draudžiama atlikti veiksmus, kurie keltų pavojų pačio Lankytojo ar kitų Parko ir Kambario lankytojų

sveikatai ir gyvybei.
3.12. Vaikai ir asmenys iki 16 metų gali pramogauti Parke tik nepertraukiamai prižiūrimi tėvų ar kitų

lydinčių asmenų, kurie visiškai atsako už vaikus, įskaitant, bet neapsiribojant, atsako už vaiko ir vaikui
padarytą turtinę ir neturtinę žalą, vaiko sveikatą ir saugumą.

3.13. Asmenys nuo 16 iki 18 metų į Kambarį įleidžiami, atsakingam asmeniui už jį pasirašius sutikimą,
pažymint nepilnamečio vardą, pavardę ir amžių. Už nepilnametį asmenį pasirašęs asmuo garantuoja,
kad pateikė teisingus duomenis ir prisiima visą atsakomybę už klaidingos informacijos nurodymą. Taip
pat pasirašęs asmuo patvirtina, kad nepilnamečio sveikatos būklė jam leidžia naudotis Kambario
atrakcija.

3.14. Tėvai ar kiti lydintys asmenys privalo užtikrinti, kad vaikai elgtųsi taip, kad nesukeltų pavojaus ir
žalos sau bei kitiems.

3.15. Parko atstovas neteikia vaikų priežiūros paslaugų. Parko atstovas bendrai prižiūri tvarką, tačiau
neatsako už paliktus vaikus.

4. Lankytojo atsakomybė
4.1. Lankytojas yra atsakingas už žalą ir nuostolius, kuriuos dėl savo veikimo ar neveikimo padarė

tretiesiems asmenims, jų turtui ar sveikatai arba Parkui. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią
turintys asmenys, atsako jų tėvai arba globėjai.

4.2. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių
nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su Parko taisyklėmis ir už šių taisyklių laikymąsi.

4.3. Lankytojas, patyręs turtinę ir / ar neturtinę žalą Parke, nedelsdamas turi pranešti apie tai bet kuriam
Parko atstovui, nurodydamas įvykio vietą, laiką ir aplinkybes. Jeigu Lankytojas nesilaiko šios sąlygos,
vėliau pateikti nusiskundimai nenagrinėjami.

4.4. Jei Lankytojas nesilaiko Taisyklėse nurodytų reikalavimų, Parko atstovas turi teisę uždrausti tokiam
Lankytojui terminuotai ar neterminuotai lankytis Parke, taip pat vienašališkai nutraukti Sutartį.

5. Operatoriaus atsakomybė
5.1. Operatorius atsako už saugių ir kokybiškų pramogų teikimą Parke ir Kambaryje.
5.2. . Operatorius neprisiima atsakomybės už nelaimingus atsitikimus arba nuostolius ir nenagrinėja

Lankytojo pretenzijų, atsiradusių Lankytojui pažeidus Taisyklių ar teisės aktų nuostatas, bendrojo
pobūdžio elgtis atidžiai ir rūpestingai pareigas.



5.3. Operatorius neatsako už Parko teritorijoje pamestus, prarastus ar kitaip be priežiūros paliktus
Lankytojų daiktus Parko teritorijoje ar už jos ribų.

5.4. Lankytojui Parke patyrus turtinę ir / ar neturtinę žalą dėl operatoriaus kaltės, Operatorius atsako LR
įstatymų nustatyta tvarka.

6. Rekomendacijos Lankytojams
6.1. Parko administracija rekomenduoja Parke planuojantiems pramogauti Lankytojams įsitikinti, kad jų

sveikatos būklė leidžia naudotis Parke ir Kambaryje teikiamomis paslaugomis.
6.2. Atsižvelgiant į Parke ir Kambaryje esančių pramogų įvairovę, taip pat į konkrečių Lankytojų fizinę ar

psichinę būklę, tam tikros pramogos Lankytojams gali būti nerekomenduojamos.
6.3. Lankytojams primygtinai rekomenduojama į Parką ir Kambarį nesinešti brangių ir vertingų daiktų

(papuošalų, grandinėlių, žiedų, laikrodžių, mobilių telefonų ir pan.), kurie gali iškritus būti sugadinti
arba Lankytojas patirs materialinę žalą juos pametus.

6.4. Atvykus prie Parko teritorijos automobilį statyti tam įrengtoje vietoje, bei nepalikti matomoje vietoje
vertingų daiktų.

6.5. Su konkrečių paslaugų teikimu susijusios rekomendacijos yra nustatytos kituose šių Taisyklių skyriuose.
7. Baigiamosios nuostatos
7.1. Operatorius ar jo pasitelkti tretieji asmenys turi teise fotografuoti, filmuoti ar kitaip fiksuoti Lankytoją

Parko teritorijoje. Visos teisės, susijusios su fiksavimu, priklauso Operatoriui. Užfiksuotą medžiagą
Operatorius turi teisę neatlygintinai naudoti rinkodarai ar kitiems teisėtiems tikslams. Lankytojas turi
teisę raštiškai atšaukti duotą sutikimą, naudoti jo atpažįstamą atvaizdą.

7.2. Operatorius turi teisę tvarkyti Lankytojo asmens duomenis, nurodomus su Taisyklėmis susipažinusių
asmenų sąraše.

7.3. Pramogos gali būti neorganizuojamos dėl netinkamų oro sąlygų ar kitų aplinkybių.
7.4. Pasirašydamas šias Taisykles ir naudodamasis Parko bei Operatoriaus teikiamomis paslaugomis

Lankytojas sutinka ir savanoriškai prisiima visišką atsakomybę už savo ir globojamų asmenų saugumą
ir sveikatą. Lankytojas patvirtina, kad suvokia, jog netinkamas naudojimasis pramogomis gali sukelti
riziką jo ar jo globojamų asmenų sveikatai ir saugumui ir tai, jog tokią riziką gali sumažinti arba visiškai
panaikinti jo paties ar jo globojamų asmenų besąlyginis šių taisyklių ir bendrų saugaus elgesio normų
laikymasis.


