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UAB „RŪTA“  ŠOKOLADO MUZIEJAUS LANKYMO TAISYKLĖS 

 
Šios taisyklės nustato UAB „Rūtos“ šokolado muziejaus (toliau Muziejaus) lankymą ir yra privalomos 

visiems Muziejaus lankytojams. 

 
I. Bendrosios taisyklės 

 

1. Muziejaus lankymas yra mokamas pagal nustatytus įkainius. 

2. Moksleiviams, studentams, pensininkams, neįgaliesiems asmenims taikomos nuolaidos pagal 

UAB „Rūta“ direktoriaus patvirtintą tvarką. 

3. Pinigai už įsigytą bilietą nėra grąžinami, bilietai nekeičiami, išskyrus atvejus, kai paslaugos 

nebuvo suteiktos dėl priežasčių, už kurias atsakingas Muziejus. 

4. Paskutiniai lankytojai įleidžiami likus vienai valandai iki Muziejaus uždarymo. 

5. Muziejaus lankytojai patys atsako už savo saugumą. 

6. Vaikai į Muziejų įleidžiami tik kartu su juos lydinčiais suaugusiais (tėvais, mokytojais, grupės 

vadovais ir pan.). Suaugusieji yra atsakingi už vaikų elgesį ir jų saugumą. 

7. Neįgalūs asmenys į Muziejų įleidžiami tik kartu su juos lydinčiais asmenimis, kurie atsako už 

neįgaliųjų saugumą ir elgesį.  

8. Į Muziejų neįleidžiami neblaivūs, agresyviai nusiteikę asmenys. 

9. Muziejaus lankytojai privalo vykdyti visus Muziejaus darbuotojų nurodymus dėl elgesio 

Muziejuje. 

10. Už trukdymą vesti ekskursiją, Muziejaus darbuotojų nurodymų nevykdymą ar kitą netinkamą 

lankytojo elgesį ekskursija gali būti nutraukta, lankytojai pašalinti iš Muziejaus, sumokėti pinigai 

už Muziejaus lankymą negrąžinami. 

11. Už muziejaus eksponatų ar inventoriaus sugadinimą lankytojas padengia Muziejaus patirtus 

nuostolius. 
12. Siekiant, kad neplistų užkrečiamas ligas sukeliantys mikroorganizmai, edukaciniuose užsiėmimuose 

leidžiama dalyvauti tik lankytojams, nesergantiems užkrečiamomis ligomis. 

 

II. Muziejaus lankytojų teisės 
 

13. Aplankyti Muziejų pagal nustatytą tvarką. 

14. Gauti informaciją apie Muziejų. 

15. Pranešti UAB „Rūta“ direktoriui arba muziejaus vadovei apie netinkamą Muziejaus darbuotojų 

elgesį. 

16. Teikti pasiūlymus, pastabas dėl Muziejaus lankymo tvarkos ir pan. 

 

III. Muziejaus lankytojams draudžiama: 
 

17. Triukšmauti ar kitais veiksmais trukdyti vesti ekskursiją ar trukdyti bei kelti pavojų kitiems 

Muziejaus lankytojams ar darbuotojams. 

18. Gadinti, naikinti eksponatus, informacinius ženklus ir kitą įrangą, šiukšlinti. 

19. Liesti eksponatus bei kitus įrenginius (pvz., elektros, signalizacijos prietaisus), išskyrus tam skirtą 

liečiamąjį ekraną.  

20. Muziejaus patalpose esantį liečiamąjį ekraną smūgiuoti, liesti daiktais, remtis ar lipti ant jo. 

21. Muziejaus ekspozicijos patalpose valgyti, išskyrus šokoladėlį, pateikiamą lankytojui kartu su 

bilietu. 

22. Dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose sergant virusinėmis infekcinėmis ligomis. 

23. Į Muziejaus ekspoziciją ir edukacijų salę atsivesti ar įsinešti gyvūnus: šunis, kates, graužikus ir kt. 


