Papildoma informacija bilieto turėtojui:
- Bilietas galioja tik iki jame nurodytos datos. Gavęs ši bilietą, paslaugos
gavėjas užsiregistruoja telefonu 86 5775 868 skrydžiui , ne vėliau, kaip
likus 20 dienų, iki bilieto galiojimo laiko.
- Sumokėti už bilietą pinigai negrąžinami, tačiau jis nėra vardinis ir gali būti
perleistas kitam asmeniui.
- Paslaugos tiekėjas neatsako už tai, jei dėl pasikeitusių meteorologinių sąlygų,
pramogos laiką tenka sutrumpinti, arba prailginti, nes tai yra susije su keleivių
saugumu.
- Jeigu keleivis neatvyksta sutartu laiku į piloto paskirtą starto vietą, bilietas
nustoja galioti ir sumokėti pinigai negrąžinami. Apie iškilusias aplinkybes,
dėl kurių negali atvykti keleivis, jis privalo pranešti ne vėliau, kaip prieš
24 val. iki numatyto skrydžio laiko.
-Jeigu sutartą dieną dėl pasikeitusių oro sąlygų neįmanomas saugus skrydis
ir pilotas priima sprendimą neskristi, tai naujas skrydis paskiriama abiem
pusėm tinkamu laiku.
-Teikiamos pramogos gali kelti pavojų asmenų, turintiems sveikatos sutrikimų
(sergančių širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo ligomis, turintiems įvairių fobijų).
-Paslaugos davėjas atsisako teikti paslaugas asmenims apsvaigusiems nuo
alkoholio ar narkotinių medžiagų ir tokiais atvejais neatsako už neįvykusias
pramogas.
-Paslaugos teikėjas įsipareigoja suteikti pramogas laikantis visų privalomų
tokio pobūdžio pramogoms saugumo reikalavimų ir kaip įmanomo didesnio
atsargumo, tačiau nesuteikia garantijų, kad nebus išvengta nelaimingų
atsitikimų, kūno sužalojimų ar pavojų gyvybei. Skrendantysis laikomas
pareiškiančiu suprantąs, kad šiame minimos pramogos, gali sukelti tokias
pasekmes ir savo noru prisiima tokių pasekmių atsiradimo riziką.
-Paslaugos teikėjas neatsako už skrendančiojo turto sugadinimą ar
sunaikinimą, taip pat už sveikatos sužalojimą, skrydžio metu, jeigu tai
įvyko ne dėl paslaugos teikėjo kaltės, bet dėl to, kad skrendantysis nesilaikė
prieš skrydi piloto pravesto instruktažo.

Draudžiama:

- rūkyti oro baliono krepšyje ir 10 metrų spinduliu nuo
oro baliono kupolo ir priekabos. Vartoti alkoholinius gėrimus skrydžio metu
ir prieš pat skrydį. Naudotis aštriais ir stikliniais daiktais pramogos metu.
-Apranga- apsauganti visą kūną geriausia medvilninė, sportinio ar
laisvalaikio stiliaus, pageidaujama turėti kepuraitę nuo saulės.
-Avalynė – sportinio ar laisvalaikio batai, netinka aukštakulniai bateliai.
- Foto, video ir kitos technikos saugumą užtikrina pats keleivis. Pilotas už
keleivių į skrydį paimtus daiktus neatsako.
Su šia skrydžio saugumo informacija susipažinau ir jai pritariu:

Vardas, pavardė.

Parašas

www.skrydis-balionu.lt Info tel.: 86 5775868, 86 1347770

