
Vaikų žaidimo kambario 

VORO BOKŠTAS taisyklės 
1. Už vaikų elgesį, priežiūrą kambaryje atsakingi yra tėveliai, globėjai ar kiti jį 

atlydėję pilnamečiai asmenys. 
2. Tėvai, globėjai ar kiti vaiką (-us) atlydėję pilnamečiai asmenys, patvirtina savo 

susipažinimą ir sutikimą su žaidimų kambario Voro bokštas taisyklėmis, pasirašydami 
registracijos žurnale. 

3. Lankytojai įsipareigoja saugoti kambario inventorių ir jame esančią įrangą, daiktus 
naudoti pagal jų paskirtį. Už apsilankymo metu tyčia, dėl neatsargumo, taisyklių 
nesilaikymo sugadintus kambario daiktus, inventorių, įrangą finansinę atsakomybę 
neša tėvai, globėjai ar kiti atlydėję pilnamečiai asmenys,pasirašę registrų žurnale.  

4. Žaidimų kambaryje tiek vaikai, tiek suaugusieji turi būtiBE LAUKO AVALYNĖS. 
5. Batute vienu metu gali šokinėti 1 vaikas. Batute atlikti salto draudžiama.  Šokinėjant 

dviems ar daugiau vaikų atsiranda traumų dėl susidūrimo rizika. 
6. Karuselėje suptis gali vaikai nuo 2 iki 6 metų. 
7. Kartyklėse DRAUDŽIAMA kabinantis į tinklus lipti ant konstrukcijų. 
8. “Voro bokšto“ laipyne gali naudotis vaikai iki 16 metų. Lipama iš apačios į viršų. 

Šokinėti nuo viršaus žemyn – DRAUDŽIAMA. Nadojant „Voro bokšto‘‘ laipynę ne 
pagal paskirtį ( pvz. iš viršaus krentant žemyn), gali atsirasti kraujosrūvų, taip pat 
atsiranda susidūrimo su kitu vaiku rizika.   

9. Čiuožykla čiuožti gali tik vienas vaikas. Tuo pačiu metu čiuožiant dviems ar daugiau 
vaikų atsiranda traumų dėl susidūrimo rizika. 

10. Dirbtinio sniego dangos čiuožykla su padanga gali naudotis vaikai nuo 3 metų (1 metro 
ūgio) iki 16 metų(2 metrų ūgio). Vienu metu čiuožti gali tik vienas vaikas. Čiuožti 
reikia rankomis įsikibus rankenas ir pakėlus kojas virš padangos, taip kaip nurodyta 
saugumo paveikslėliuose prie čiuožyklos arba padangos viduje.  Nesilaikant saugumo 
reikalavimų atsiranda traumų rizika. 

11. Kamuoliukų baseine smagu plaukioti kai jame yra kamuoliukų, todėl tėveliai ar kiti 
vaiką prižiūrintys pilnamečiai asmenys turi įspėti vaikučius, kad kamuoliukai po 
žaidynių turi likti baseine, o ne už jo ribų. 

12. Žaidimų aikštelė ir žaidimų įranga kambaryje yra skirta tik vaikams.  
13. Už maisto kokybę žaidimų kambarys neatsako, nes jo negamina. 
14. Maistas žaidimų kambaryje valgomas tik gimtadienio zonoje. Higienos ir vaikų 

saugumo sumetimais, į žaidimų aikštelę jį draudžiama neštis.  
15. Žaidimų kambaryje gali pramogauti tik sveiki vaikai. 
16. Suaugę atlydėję vaiką (-us) į žaidimų kambarį turi įsitikinti, kad vaikas supranta, kaip 

tinkamai naudotis kambaryje esančia įranga, žaislais. 
17. UŽSĖDAMOS MAŠINOS, DVIRATUKAI SKIRTI VAIKAMS NUO 2 IKI 6 METŲ. 



Taisyklės Dovanų kuponams ir (ar) 
Kvietimams 

18. Dovanų kuponai, abonementai ir kvietimai į pinigs nekeičiami. 
19. Dovanų kuponai, abonementai ir kvietimai galioja iki juose nurodytos datos. Jei nuo 

pasibaigimo datos praėję ne daugiau nei 1 mėnuo, galiojimo laiką galima pratęsti dar 1 
mėnesiui sumokėjus 20 proc. jo vertės. Jei nuo galiojimo datos praėjo daugiau nei 1 
mėnuo – nepratęsiama. 

20.  Ligos atveju, dovanų kuponai, abonementai ir kvietimai pratęsiami 1 mėn laikotarpiui 
nemokamai, jei apie ligą ir norą jį pratęsti  buvo informuota jo galiojimo metu.  

 

Taisyklės šventėms VORO BOKŠTE 
21. Už vaikų (svečių) elgesį, priežiūrą kambaryje atsakingi yra tėveliai, globėjai ar kiti jį 

atlydėję ir(ar) prižiūrintys pilnamečiai asmenys. 
22. Užsakius kambarį šventei, galima atsivesti iki 30 asmenų. Jei dalyvių bus daugiau, 

būtina informuoti iš anksto (didesnėms kompanijoms yra papildomų sąlygų). 
23. Šventę leidžiama prasitęsti, tačiau tik tuo atveju, jei kambarys yra laisvas. 
24.  Šventės metu žaidimų kambarys nėra uždaromas kitiems lankytojams. 
25.  Atsiskaitymas kambaryje galimas tik grynais pinigais arba iš anksto pavedimu. 
26.  Šventės užsakovas įsipareigoja saugoti kambario inventorių ir jame esančią įrangą, 

daiktus naudoti pagal jų paskirtį. Už gimtadienio metu tyčia, dėl neatsargumo, 
taisyklių nesilaikymo sugadintus kambario daiktus, inventorių, įrangą finansinę 
atsakomybę neša šventės užsakovas, pasirašęs registrų žurnale. 

27. 7. Labai vertiname švarą, todėl kambaryje vaikštome be lauko avalynės 
(rekomenduojame turėti storesnes kojines neslystančiu paduku tiek vaikams, tiek 
suaugusiems ).  

28. Maistą švenčių metu galima atsinešti savo arba užsisakyti iš Jūsų mėgstamo maisto 
tiekėjo. Už maisto kokybę žaidimų kambarys neatsako. Maistas kambaryje valgomas 
tik gimtadienio zonoje. Higienos ir vaikų saugumo sumetimais, į žaidimų aikštelę jį 
draudžiama neštis. 

29.  Neštis ir vartoti alkoholinius gėrimus draudžiama. 
30.  Užsakovas įleidžiamas 15 min. iki šventės pradžios. Erdvę prašome atlaisvinti 
sutartu laiku. 
31.  Kambaryje leidžiama naudoti 1 torto fejerverką (kuris dega kaip šalta ugnelė). 
32.  Prieš pradedant naudotis kambariu, būtina susipažinti su kambario taisyklėmis ir 

pasirašyti registrų žurnale. Parašu užsakovas pažymi, kad su kambario taisyklėmis 



susipažino, jos jam yra suprantamos ir su jomis sutinka. Jei kyla klausimų, klauskite. 
Mielai viską paaiškinsime. 

33. Užsakant šventę, yra imamas užstatas. Likutis mokamas po šventės. 
34. Jubiliatui (-ei) susirgus ir apie ligą įspėjus mus bent  likus parai (24h) iki šventės, 

leidžiama vieną kartą nukelti šventės datą ARBA atsiimti KVIETIMUS pažaisti. 
Rezervuoti naują laiką arba atsiimti kvietimus reikia per 1 mėn nuo atšaukimo. 
Rezervuojant naują datą, imamas papildomas užstatas, kaip garantas kad atvyksite 
antrą kartą. Atvykus abu užstatai išminusuojami iš likusios mokėti sumos. 

35.  Atšaukus antrą kartą arba likus mažiau nei 24 h pinigai negrąžinami, Kvietimai 
neduodami. 
 


