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IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

Iekšējās kārtības noteikumi ir saistoši visiem svētku klientiem, apmeklētājiem un viesiem, kuri atrodas 

telpās. Klients, kurš parakstīja telpas nomas līgumu, ir atbildīgs par savu viesu un apmeklētāju iepazīstināšanu ar 

šiem noteikumiem. 

1. Telpās atļauts atrasties tikai norādītajā laikā vai atsevišķi saskaņojot laiku ar svētku telpu. Rezervētajā 

laikā ir iekļauts laiks, kas nepieciešams, lai sagatavotos svinībam, veiktu telpu dekorācijas aktivitātes, uzklātu 

galdu un saigaidītu viesus (30 minūtes) un iekļauts laiks, lai atbrīvotu telpas (30 minūtes). Cienot citus svētku 

telpas klientus, lūdzam ievērot rezervācijas laiku; 

2. Klientam ir tiesības pagarināt telpu nomas pakalpojumu, ja telpas ir pieejamas velamajā laika periodā; 

3. Klientam ir tiesības dekorēt telpas, tās nebojājot un iepriekš to saskaņojot ar iznomātāju; 

4. Klientam ir tiesības ienest telpās ēdienus, dzērienus un izmantot tos tam paredzētajās vietās; 

5. Telpās drīkst uzturēties tikai ar, piemēram, zeķītēm vai maiņas apaviem, ielas apavi jānovieto tiem 

paredzētajā vietā; 

6. Mazākajiem viesiem ieteicamas zeķītes ar pletslīdes protektoriem (līdz 2 gadiem); 

7. Telpās ir aizliegts izmantot bērnu sejas apglezošanas pakalojumu; 

8. Aizliegts lietot siltā ēdiena gatavošanas iekārtas (t.sk. elektrisko fritieri), izņemot zīdaiņu maisījuma 

sildītāju; 

9. Aizliegts smēķēt, dedzināt sveces, radīt atklātu liesmu un jebkādā citā veidā radīt draudus 

ugusdrošībai, t.sk. dedzināt dekoratīvās sveces “Strūklaka”, kas var izraisīt ugunsdrošības dūmu detektoru viltus 

darbību; 

10. Telpās var uzturēties bērni tikai pieaugušo uzraudzībā. Bērnus nedrīkst atstāt bez uzraudzības! 

Pieaugušie pilnībā uzņemas atbildību par iespējamajām traumām un citiem negadījumiem; 

11. Klients ir atbildīgs par savu bērnu un viesu drošību, viņu uzvedības radītajām sekām; 

12. Telpām aizliegts radīt apzinātus bojājumus (t.sk. izmantot konfeti plaukšķenes) un lauzt telpās esošo 

inventāru. Svētku telpa patur tiesības par telpu vai inventāra bojājumiem pieprasīt zaudējumu atlīdzību vai, ja tas 

ir iespējams, likt salabot bojājumus. 

13. Klientam ir tiesības netraucēti lietot iznomātās telpas atbilstoši lietošanas mērķim; 

14. Klients pats uzņemas atbildību par savām personiskajām mantām un izvērtē nepieciešamību tās 

ņemt līdz, un telpu Iznomātājs neuzņemas atbildību par nozaudētajām mantām. 

15.  Spēļu laukums ar kāpšanas rāmīšiem ir paredzēts bērniem no 0 līdz 12 gadu vecumam, kuri augumā 

nav garāki par 130 cm. 

16. Aizliegts skriet un lēkāt pa telpām ar ēdieniem un dzērieniem. 

17. Iepriekš, rezervējot telpas svētku pasākumiem ir paredzēta 100% priekšapmaksa par telpu nomu, 

animatora pieaicināšanu un ēdienu pasūtīšanu. 

18. Pasākuma atcelšanas gadījumā par uzkodām un konditorejas izstrādājumiem samaksātais avanss 

netiks atmaksāts.  

19. Uzkodu un konditorejas izstrādājumu pasūtījumi ir jāveic ne vēlāk kā 7 dienas pirms paredzētā 

pasākuma. 

20.  Administratoram ir tiesības atteikties apmeklēt telpas bērnam ar acīmredzamām saaukstēšanās vai 

infekcijas slimību pazīmēm. 

21.  Pēc svētku beigām bērnu sensorā istaba “Forest” pateicas Jums par tajā atstāto tīrību un kārtību! 

22. UZ DOTO BRĪDI SVĒTKU TELPĀ VAR ATRASTIES NE VAIRĀK JA 2 MĀJSAIMNIECĪBAS 

(LĪDZ 10 CILVĒKIEM). 


