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MUZIEJAUS PATALPŲ NUOMOS SĄLYGOS

MUZIEJUS NUOMOJAMAS :
-konferencijoms;
-verslo susitikimams;
-seminarams;
-paskaitoms.
MUZIEJUS NENUOMOJAMAS RENGINIAMS:
- privataus pobūdžio (asmeninėms šventėms, pobūviams, gimtadieniams, vestuvėms ir pan.);
- prieštaraujantiems gerai moralei, žeidžiantiems valstybės ar pavienių asmenų garbę ir orumą;
- galintiems pakenkti Muziejaus reputacijai;
- jei yra pagrindo manyti, jog nuomos metu gali kilti grėsmė eksponatų saugumui.



Prieš nuomojant muziejaus patalpas nuomos paraiška apsvarstoma ir patvirtinama muziejaus
vadovybės;



Maksimalus dalyvių skaičius – 10 žmonių.



Nuomos metu leidžiama naudotis esama muziejaus infrastruktūra (rūbinėmis, tualetais,
elektra, patalpose esančiais baldais, skaitmeniniu-išmaniuoju ekranu edukacinėje salėje).



Galima vaišintis kava/arbata. Muziejuje nevartojama cukraus.



Muziejaus patalpose organizuojami renginiai/susitikimai neturėtų kelti pavojaus pačiam
muziejui ir eksponatams;



Patalpos nėra nuomojamos nakties metu (nuo 24 iki 8 val.);



Nuomos laikas pradedamas skaičiuoti nuo nuomininko atvykimo į nuomos vietą
(įskaičiuojamas pasirengimo renginiui laikas) iki nuomojamo ploto atlaisvinimo ir
sutvarkymo pasibaigus renginiui/susitikimui;



Muziejaus patalpose eksponuojami paveikslai jautrūs temperatūros ir drėgmės pokyčiams,
todėl prašome patiems nuomos metu neatidarinėti langų.



Papildomą nuomos metu naudojamą techninę įrangą suderinti su muziejaus atstovybe.



Draudžiama remti į Muziejaus erdvių sienas (įskaitant ir turėklus), statyti ant palangių
daiktus ar renginiui reikalingas priemones, palangės ir muziejaus salėse esantys baldai nėra
skirti nuomos metu turimų daiktų laikymui. Asmeninius daiktus galima pasidėti daiktų
laikymo spintelėse.



Nuomos pareiškėjas turi pasirūpinti:
kad dalyviai neįsineš savo maisto ir gėrimų.
nebus liečiami eksponatai.
nebus keliamas pavojus eksponatams, ant jų nebūtų išliejami skysčiai ir pan.
nebūtų įleidžiami lankytojai, apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar
psichotropinių medžiagų.
apsvaigę ar nekoordinuoti renginio dalyviai nedelsiant būtų išvesti iš
Muziejaus
patalpų.
nebūtų šiukšlinama Muziejaus patalpose, niokojamas esantis turtas.



Draudžiama pilti skysčius ant grindų, nesaugiai, nestabiliai ir nesandariai laikyti maisto
produktus. Išsiliejus ar išbyrėjus maisto medžiagoms, būtina kuo greičiau jas pašalinti, o
vietą išvalyti ir sutvarkyti. Už nuo šiukšlių ir atliekų likusias dėmes, įspaudus, purvą ar
netvarką atsako nuomos pareiškėjas įstatymų numatyta tvarka.



Visi po renginio/susitikimo likę daiktai turi būti išgabenami iš Muziejaus patalpų iškart po
renginio.



Muziejaus patalpose ir muziejaus teritorijoje nerūkoma.



Muziejaus erdvėse draudžiama naudoti fototoaparatų blykstes.



Asmenys su riedučiais, paspirtukais, dviračiais arba riedlentėmis į Muziejaus patalpas
neįleidžiami.



Į Muziejaus patalpą draudžiama įsivesti gyvūnus.



Renginiui užtrukus už kiekvieną papildomą valandą imamas dvigubas tarifas.



Griežtai draudžiama patalpose naudoti bet kuriuos atviros ugnies šaltinius.



Perduotos patalpos ir turtas turi būti grąžinti tokios pačios būklės, kokios buvo perduodant.
Už Muziejuje laikomų eksponatų, sienų, durų, grindų, laiptų, baldų ir kt. paviršių
pažeidimus, atsiradusius per renginį ar jam ruošiantis padarytus pažeidimus dėl dalyvių
kaltės, finansiškai atsako nuomos pareiškėjas.



Už renginio dalyvių patekimą į atitinkamas Muziejaus erdves atsakingas nuomos
pareiškėjas. Jis turi organizuoti asmenų pasitikimą ir lydėjimą, užtikrinti, kad visi dalyviai
muziejaus patalpose avėtų šlepetes/ antbačius.



Nuomojant muziejaus patalpas, papildomai galima rezervuoti pasirenkamą paslaugą
muziejuje tinklalapyje www.galdikomuziejus.lt, skiltyje – ,,Bilietai“.

Daugiau informacijos tinklalapyje www.galdikomuziejus.lt.

