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POILSIO ORGANIZAVIMAS
POILSIO BAZĖJE „ZELVA“ 2022 METAIS
1. Nuo 2022 m. birželio mėnesio 15 d. organizuojamas poilsis poilsio bazėje „Zelva“ ir pamainos  išdėstytos taip:
1-a pamaina          		2022 – 06 - 15    iki    2022 – 06 – 22
2-a pamaina         	 	2022 – 06 - 27    iki    2022 – 07 - 05
3-a pamaina         		2022 -  07 - 05    iki    2022 – 07 – 14
2. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos organizacijų dirbantiesiems, jų šeimos nariams, UAB „LIREGUS“ dirbantiesiems ir jų šeimos nariams, bei nedirbantiems žmonėms su  regėjimo negalia vienam žmogui per parą:

2.1. Nameliai be patogumų              4 ir 8       		        -    3.50   EUR
2.2. Nameliai su patogumais            10 (pirmas aukštas)      -    7.00   EUR
2.3. Nameliai su patogumais            10 (antras aukštas)       -    6.00   EUR
2.4. Namelis supatogumais               11 ir 12                          -    7.00   EUR
2.5. Nameliai su patogumais              5     		        -    10.00 EUR
2.6. Nameliai su patogumais            6 ir 9		        -    8.00   EUR

3. Nuvykimas ir parvykimas važiuojantiems visuomeniniu transportu 10.00 EUR vienam žmogui.
4. Žmonėms su regėjimo negalia organizuojamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, vakarienė). Žmonės, turintys regėjimo negalią, primoka po 5.00 Eur už kiekvieną matinimosi dieną. Kiti poilsiautojai maitinasi iš savo lėšų (dirbs valgykla);
5. Išvykstame  nuo bendrovės „LIREGUS“ Skroblų 19, Vilniuje, išvykimo dieną  9.00 val.
6. Pateikiant  prašymus dėl kelialapių skyrimo žmonės su regėjimo negalia, pateikia neįgalumo pažymėjimo kopiją. Suderinus poilsio laiką, poilsiautojas iš karto susimoka už suteiktas paslaugas.
7. Poilsiaujantiems su vaikais, kurių amžius yra 5 metai ir daugiau, apgyvendinimas yra mokamas.
8. Poilsiautojai, pageidaujantys poilsiauti su naminiai gyvūnais, griežtai privalo laikytis poilsio bazės “Zelva“ nustatytais nurodymais. Poilsio teritorijoje griežtai draudžiama paleisti gyvūnus be savininko priežiūros, o naminių gyvūnų vedžiojimas galimas tik už teritorijos ribų. 
9. Už kelialapius poilsiautojai moka UAB „LIREGUS“ buhalterijai Skroblų g. 19, Vilniuje arba mokėjimo pavedimu į įmonės atsiskaitomąją sąskaitą: AB Swedbankas LT877300010000630639.
10. Dėl kelialapių skyrimo prašome kreiptis į bendrovės darbuotoją Ireną Kurilo, Skroblų g. 19,   administracija, 3 aukštas,  tel. 8 52 33 25 75  nuo balandžio 26 d. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 9.00 iki 11.00 val.
11. Vykstant į poilsio bazę „Zelva“ turėti patalynę. Patalynę galima įsigyti ir poilsiavietėje, nuoma - 3.00 EUR
12. Su savimi turėti asmens dokumentą.
13. Dėl festivalio VšĮ „Debesų pieva“ nuo 2022 -  06 – 22   iki    2022 -  06 -  26, malonėkite kreiptis į Giedrę Laukutę, tel. +370 60165111 dėl registracijos ir kainos.

Direktorius                                                                                                             Leonas Kirkilovskis

