ATRAKCIJAS “TRAKAIS ROTORS”
LIETOŠANAS LĪGUMA NOTEIKUMI

1.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.

Šie atrakcijas "Trakais rotors" (turpmāk -"Atrakcija") lietošanas līguma noteikumi nosaka Atrakcijas
lietošanas kārtību, kā arī tās lietotāja tiesības un pienākumus.

1.2.

Tiesiskās attiecības starp Atrakcijas lietotāju (turpmāk - "Lietotājs") un īpašnieku (turpmāk - "Īpašnieks")
nosaka šis līgums. Šis līgums tiek noslēgts ar brīdi, kad persona nopērk biļeti, vai citādi likumīgā ceļā iegūst
Īpašnieka atļauju vai apstiprinājumu lietot Atrakciju (turpmāk - "Biļete").

1.3.

Ar Biļeti Īpašnieks dod atļauju Lietotājam izmantot Atrakciju saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

1.4.

Atrakcijā drīkst piedalīties tikai tās personas, kuras ir iegādājušās Biļeti, vai ir saņēmušas Īpašnieka atļauju
lietot Atrakciju.

1.5.

Šie noteikumi nav atzīstami par Īpašnieka oferti. Personas darbība Biļetes iegādei no Īpašnieka vai tā
pilnvarotās personas ir atzīstama par oferti noslēgt līgumu ar šādiem noteikumiem. Savukārt Īpašnieka vai tā
pilnvarotās personas Biļetes izsniegšana personai vai atļauja lietot Atrakciju ir atzīstama par akceptu.
Īpašniekam vai tā pilnvarotai personai nav pienākums pieņemt izteikto oferti. Šie noteikumi ne arī citi
apstākļi nevar tikt atzīti par galvojumu vai apliecinājumu, ka personas izteiktā oferte tiks noteikti akceptēta.

1.6.

Šajā līgumā noteiktie Lietotāja pienākumi un Īpašnieka tiesības ir saistoši un attiecas arī uz tām personām,
kas faktiski lieto Atrakciju bez Biļetes vai pirms Biļetes iegādes vai arī pēc tās termiņa beigām. Atrakcijas
lietošana nozīmē to, ka persona ir pieņēmusi šī līguma noteikumus un atzinusi tos sev par saistošiem.

1.7.

Atrakciju drīkst lietot fiziska persona, kas ir vismaz 1.50 m gara un kuras svars nepārsniedz 100 kg.

1.8.

Atrakciju drīkst lietot ne vairāk kā divas personas vienlaicīgi. Lietojot Atrakciju divatā, palielinās Atrakcijas
inventāra svars un līdz ar to nobrauciena ātrums.

1.9.

Atrakcijas tuvumā ir aizliegta suņu un citu dzīvnieku uzturēšanās, neatkarīgi no tā, vai tie atrodas saitē un vai
tiem ir uzpurņi.

1.10. Ir aizliegta atrašanās un pārvietošanās Atrakcijas teritorijā bez Īpašnieka darbinieku, kas ir attiecīgi apģērbti
vai citādi atzīmēti ar attiecīgu atšķirības zīmi (turpmāk - "Personāls") atļaujas.
1.11. Ir aizliegts mest dažādus priekšmetus Atrakcijas teritorijā.
2.

LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

2.1.

Ar brīdi, kad fiziska persona iegādājas Biļeti vai saņem Īpašnieka atļauju lietot Atrakciju, tā ir uzskatāma par
"Lietotāju" šā līguma izpratnē un tai ir saistošs šis līgums un no tā izrietošās saistības.

2.2.

Lietotājam ir tiesības lietot Atrakciju tikai šī līguma darbības laikā.

2.3.

Līguma termiņš beidzas un līdz ar to beidzas tiesības lietot Atrakciju, ja Biļete izmantota vai beidzies tās
termiņš.

2.4.

Līguma termiņš beidzas un līdz ar to beidzas tiesības lietot Atrakciju, ja tiek anulēta personas Biļete šī līguma
noteikumu neievērošanas dēļ.

3.
3.1.

4.

ATRAKCIJA “TRAKAIS ROTORS”
Šis līgums dod tiesības Lietotājam izmantot Atrakciju nobraucienam tikai ar speciālu inventāru, kuru
nodrošina Īpašnieks.
LIETOTĀJA PIENĀKUMI

4.1.

Lietotājam ir pienākums ievērot šī līguma noteikumus. Tāpat Lietotājam ir pienākums ievērot Personāla
prasības vai norādījumus par Atrakciju un tās lietošanu.

4.2.

Lietotājiem aizliegts lietot Atrakciju alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā.

4.3.

Lietotājiem aizliegts lietot Atrakciju, ja to nepieļauj Lietotāja veselības stāvoklis. Tajā skaitā, Atrakciju
aizliegts izmantot Lietotājiem ar sirds un asinsvadu, vestibulārā aparāta saslimšanām, epilepsiju vai astmu,
lūzumiem vai traumām (roku, kāju, locītavu, muguras, galvas), sievietēm grūtniecības laikā.

4.4.

Lietotājs ir atbildīgs par savai veselībai un dzīvībai nodarīto kaitējumu, ciktāl tas nodarīts ar savām darbībām
vai bezdarbību.

4.5.

Lietotājs atsakās no prasījuma tiesībām un apņemas necelt mantiskas vai citāda rakstura pretenzijas un
prasības pret Īpašnieku par Atrakcijā gūtajiem miesas bojājumiem, kaitējumu vai zaudējumiem (traumām,
apģērba, fotoaparāta un citu priekšmetu bojājumiem), kas radušies sakarā ar to, ka lietotājs vai trešās
personas nav ievērojuši šī līguma noteikumus, vai nav pakļāvušies Personāla norādījumiem. Ja pastāv kādas
Lietotāja likumīgās prasījuma tiesības, tad tās piesakāmas nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no
dienas, kad Lietotājs atklājis sniegtā pakalpojuma neatbilstību.

5.

NOBRAUCIENA NOTEIKUMI

5.1.

Lietotājam, kurš vēlas uzsākt Atrakcijas nobraucienu, ir jāpārbauda savs apģērbs un aksesuāri, lai
pārliecinātos, ka tie nevar aizķerties aiz Atrakcijas inventāra, bojāt to vai kā citādi nevar apdraudēt drošu
nobraucienu. Par nedrošu apģērbu un aksesuāriem uzskatāmi, piemēram, tādas rotaslietas, saulesbrilles,
pulksteņi, jostas, šalles, somas, apģērba daļas, apavi, fotoaparāti, mobilie telefoni, mobilā telefona aksesuāri
(austiņas) un tamlīdzīgi priekšmeti, kuri Atrakcijas lietošanas laikā var izkrist no Atrakcijas, aizķerties aiz
Atrakcijas inventāra, tikt bojāti vai radīt traumas Lietotājam vai bojājumus Atrakcijai.

5.2.

Pirms Atrakcijas lietošanas Lietotājam jāizņem no kabatām visi priekšmeti, kas var izkrist Atrakcijas
lietošanas laikā. Atvērta tipa apavi, kas var izkrist, jānovelk.

5.3.

Lietotājam ir aizliegts Atrakcijas lietošanas laikā lietot mobilo tālruni, fotoaparātu vai citas ierīces, kas tiktu
turētas rokās.

5.4.

Lietotājam ir aizliegts Atrakcijas lietošanas laikā lietot ēdienu un dzērienus.

5.5.

Lietotājam ir aizliegts lietot Atrakciju patvaļīgi, bez Personāla iesaistes.

5.6.

Pirms nobrauciena uzsākšanas Personāls Lietotāju piesprādzē pie Atrakcijas sēdekļa, kas nodrošina Lietotāja
stabilu atrašanos Atrakcijā tās darbības laikā. Lietotājam ir aizliegts atsprādzēt drošības jostas nobrauciena
laikā. Nobrauciena beigās Atrakcija tiek ar troses palīdzību uzvilkta atpakaļ nobrauciena uzsākšanas vietā un
Personāls atsprādzē Atrakcijas sēdekļa drošības jostas. Lietotājs drīkst izkāpt no Atrakcijas pēc drošības jostu
atsprādzēšanas, ko veic Personāls.

5.7.

Personāls pirms nobrauciena uzsākšanas pārbauda nobrauciena teritoriju un uzsāk Atrakcijas nobraucienu,
atlaižot bremzi.

5.8.

Nobrauciena laikā Lietotājam ir pienākums turēties pie iekšējās sēdekļa karkasa malas.
aizliegts ar rokām aizskart Atrakcijas ārējo karkasu.

5.9.

Nobrauciena laikā Lietotājam ir aizliegts apzināti ietekmēt Atrakcijas darbību bez Personāla norādījumiem –
ietekmēt braukšanas ātrumu, apstādināt Atrakciju vai mainīt Atrakcijas braukšanas virzienu.

6.

Lietotājam ir

LIETOTĀJA ATBILDĪBA

6.1.

Lietotājs ir atbildīgs par kaitējumu un zaudējumiem, kurus tas ar savām darbībām vai bezdarbību nodarījis
trešajām personām vai Īpašniekam, lietojot Atrakciju.

6.2.

Ja Lietotājs neievēro šī līguma prasības, Personālam ir tiesības anulēt viņa Biļeti un aizliegt lietot Atrakciju.

6.3.

Lietotājs atbild par kaitējumu un zaudējumiem, kas radušies citiem Lietotājiem, trešajām personām un
Īpašniekam, ja Lietotājs neievēro šī līguma noteikumus.

6.4.

Biļetes nozaudēšanas gadījumā Lietotājam nav tiesību to atjaunot.

6.5.

Lietotājam ir tiesības prasīt iegādātās, bet neizmantotās Biļetes apmaiņu pret naudu, ja viņu neapmierina
Atrakcija, tostarp, laika apstākļu dēļ.

7.

ĪPAŠNIEKA ATBILDĪBA

7.1.

Īpašnieks ir atbildīgs par kaitējumu un zaudējumiem, kurus tas ar savām darbībām vai bezdarbību nodarījis
Lietotājiem vai trešajām personām. Īpašnieks nav atbildīgs par nelaimes gadījumiem un zaudējumiem, kas
radušies, pārkāpjot šī līguma noteikumus.

7.2.

Īpašnieks neuzņemas atbildību par transporta līdzekļu, citu personisko mantu bojājumu, zādzībām.
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