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EDUKACINIŲ UŽSIĖMIMŲ VALDOVŲ RŪMUOSE TAISYKLĖS 

 
Edukacinių užsiėmimų Valdovų rūmuose taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Nacionalinio muziejaus 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų (toliau – Muziejus arba Valdovų rūmai) elgesio ir paslaugų 

teikimo taisykles visiems asmenims (tėvams/globėjams), kurie palieka savo vaikus edukaciniams 

užsiėmimams (toliau – paslaugos) Valdovų rūmuose.  

 

Pradėti naudotis paslaugomis leidžiama tik atidžiai susipažinus su Taisyklėmis. Vaiko tėvas/globėjas (toliau – 

atsakingas asmuo) elektroninės registracijos metu patvirtina, kad atsakingas asmuo yra susipažinęs su 

Taisyklėmis ir jose nustatytomis savo, savo vaiko teisėmis, pareigomis ir atsakomybe.  

 

Atsakingas asmuo: 

Patvirtina, kad vaiko sveikatos būklė leidžia jam dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose ir prisiima 

atsakomybę už bet kokį vaiko sveikatos sutrikimą. 

 

Supažindina vaiką su elgesio Muziejuje taisyklėmis: 

– Muziejaus eksponatus liesti draudžiama, 

– Muziejuje prašome nebėgioti, garsiai nekalbėti ar kitaip netrukdyti muziejaus lankytojams, 

– drabužius, rankines, skėčius ir kitus daiktus palikti drabužinėje arba daiktų saugojimo spintelėse, 

– įsinešti maisto produktus ir gėrimus į ekspoziciją draudžiama, 

– edukacinių užsiėmimų metu būti su kitais dalyviais ir klausyti užsiėmimą vedančio asmens 

 nurodymų. 

 

Prieš užsiėmimą pasirašo registracijos lape, nurodydamas vaiko vardą, pavardę, amžių ir savo telefono numerį 

bei patvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis. Pasiimdamas vaiką po užsiėmimo taip pat pasirašo registracijos 

lape. 

 

Garantuoja, kad registracijos metu pateikta informacija yra teisinga ir prisiima visą atsakomybę už klaidingos 

informacijos nurodymą. 

 

Sumoka už paslaugą Muziejaus kasoje pagal galiojančias edukacinių užsiėmimų kainas. 

 

Atsako už vaiko elgesį edukaciniuose užsiėmimuose Muziejuje ar dėl vaiko veiksmų atsiradusį kitų vaikų 

sveikatos sutrikimą. 

 

Užtikrina Muziejui bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

Muziejus: 

Garantuoja kokybišką paslaugos suteikimą. 

 

Užtikrina tinkamas ir saugias sąlygas edukacinio užsiėmimo metu. 

 

Užtikrina, kad registracijos metu pateikti asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi ne ilgiau nei to reikalauja 

teisės aktai ar duomenų tvarkymo tikslai. 

 

Negrąžina sumokėtų už paslaugą pinigų, jei paslauga nepasinaudota arba pasinaudota nepilnai ne dėl 

Muziejaus kaltės. 

 

Nėra atsakingas už pamestus ar dingusius vaiko daiktus. 

 

Pasirūpina, kad susirgimo ar nelaimingo atsitikimo atveju vaikui būtų suteikta medicininė pagalba. 

 

Turi teisę reikalauti atsakingo asmens pasiimti vaiką iš edukacinių užsiėmimų, jei vaikas nesilaiko elgesio 

Muziejuje taisyklių. 

________________ 


