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VANDENLENČIŲ TRASOS TAISYKLĖS 
 

1. Pagrindinės taisyklės: 

 
1.1.         Šios taisyklės nustato reikalavimus asmenims, galintiems plaukti vandenlentėmis, vandens slidėmis 
(toliau – plaukimo įranga) šių priemonių valdymo ir naudojimo bei asmenų elgesio UAB „Lentų broliai“ 
vandenlenčių trasos teritorijoje, esančioje Salos g. 4, Zarasuose taisykles. 
1.2.         Vandenlenčių trasa galima naudotis tik asmenims, kurie susipažino, užpildė ir pasirašė „Wake Inn“ 
lankytojo kortelę ir susipažino su šiomis taisyklėmis. 
1.3.         Asmuo, naudodamasis vandenlenčių trasa ar būdamas vandenlenčių trasos teritorijoje privalo 
laikytis šių taisyklių. 
1.4.         Vandenlenčių trasa rekomenduojama naudotis asmenims ne jaunesniems nei 10 metų. Atsižvelgiant  
į asmens  fizines  savybes,  amžių,  gebėjimą valdyti plaukimo įrangą, trasos operatorius turi teisę leisti arba 
neleisti naudotis vandenlenčių trasa asmeniui, kuris yra jaunesnis nei 10 metų amžiaus. Asmenims iki 18 
norintiems plaukti trasoje būtinas rašytinis tėvų ar globėjų sutikimas Wake Inn lankytojo kortelėje. 
1.5.        Kiekvienas vandenlenčių trasos klientas privalo plaukti su šalmu ir gelbėjimo liemene.  
1.6.         Plaukti vandenlenčių trasoje draudžiama neblaiviems (girtiems), apsvaigusiems ar vartojusiems 
psichiką veikiančių medžiagų (alkoholio, narkotikų, medikamentų, kitų svaigiųjų medžiagų) asmenims. Taip 
pat pavargusiems ar turintiems fizinių trūkumų ir/ar kitų sveikatos sutrikimų asmenims, jei šie fiziniai 
trūkumai ar sveikatos sutrikimai gali turėti įtakos sugebėjimui valdyti plaukimo įrangą ar gali kelti pavojų kitų 
trasos teritorijoje esančių asmenų ir/ar UAB „Lentų broliai“ inventoriaus saugumui. Tuo atveju, jei bus 
nustatyta, jog asmens elgesį įtakoja bent vienas šiame punkte nurodytų faktorių, tokiam asmeniui gali būti 
uždrausta plaukti trasoje ir pinigai už plaukimą nebus grąžinami. 
1.7.         Vandenlenčių trasos klientas privalo mokėti plaukti, naudoti tik tvarkingą plaukimo įrangą, nepalikti 
įrangos vandenyje, nedėti medinės trapecijos (už kurio laikomasi) tarp kojų ir nevynioti už kitų kūno dalių.  
1.8. Vandenlenčių trasa sukasi pagal laikrodžio rodyklę.  
1.9. Manevruodamas trasoje plaukikas privalo įsitikinti, kad tai daryti yra saugu tiek jam pačiam, tiek kitiems 
trasoje nukritusiems plaukikams. Vandenyje esantį asmenį privaloma apiplaukti kuo didesniu saugiu atstumu. 
1.10. Nukritus plaukimo metu pasižiūrėti už nugaros ir nuolat sekti kitus pro šalį praplaukiančius trasos 
dalyvius ir virves. Įsitikinus, kad niekam netrukdote ir jei esate netoli kranto plaukti iki jo ir grįžti į starto vietą 
pėsčiomis. Jeigu esate tolimojoje trasos dalyje, plaukti po pagrindiniu trosu ir nuolat stebint kitus trasos 
dalyvius bei praplaukiančias virves laukti, kol viena iš virvių ties jumis sustos. Pasiruošus startui iš vandens, 
pakelti ranką į viršų, kad trasos operatorius matytų, jog esate pasiruošęs. 
Plaukimo trukmę pagal jam pateiktą čekį nustato UAB „Lentų broliai“ vandenlenčių trasos operatorius. 
1.11 Plaukiant vandenlenčių trasa draudžiami tyčiniai manevrai, siekiant pavojingai priartėti prie kito 
vandenyje esančio (tuo metu nukritusio) plaukiko: netikėti posūkiai, bandymai aptaškyti, sumušimas rankomis 
ir pan. 
1.11. Jei vandenlenčių trasoje plaukiantis asmuo plaukia taip, jog kelia pavojų kitiems trasos dalyviams ar 
trasos teritorijoje esantiems asmenims, jis įspėjamas UAB „Lentų broliai“ operatoriaus ar darbuotojo. Įspėjimų 
nepaisančiam asmeniui gali būti nebeleidžiama plaukti negrąžinant jo sumokėtų pinigų už plaukimą 
vandenlenčių trasoje. 
1.12. Draudžiama plaukimo įrangos nuomotojui ar kitiems asmenims bandyti taisyti ar remontuoti trasos 
inventorių. Tą gali daryti tik UAB „Lentų broliai“ darbuotojai. 
1.13. Draudžiama vandenlenčių trasos inventorių išsinešti už trasos ribų. 
1.14. Atsiradus aplinkybėms, galinčioms kelti pavojų vandenlenčių trasos plaukikams ar tuo metu 
vandenyje esantiems asmenims, UAB „ Lentų broliai “ operatorius turi teisę sustabdyti trasą. 
1.15. Vandenlenčių trasos plaukikai ar trasos teritorijoje esantys asmenys turi teisę reikalauti papildomos 
informacijos iš UAB „ Lentų broliai “ darbuotojo. 
1.16. Nesilaikantis aukščiau minėtų taisyklių, nesugebantis suvaldyti plaukimo įrangos ar piktybiškai šias 
taisykles pažeidžiantis asmuo yra įspėjamas UAB „Lentų broliai“ operatoriaus ar darbuotojo. Įspėtas asmuo 
gali būti pašalintas iš trasos negrąžinant jo sumokėtų pinigų už plaukimą vandenlenčių trasoje. 
 

2.  Atsakomybė: 

 
2.1. Už UAB „ Lentų broliai “ ir/ar trečiųjų asmenų patirtą žalą dėl šių taisyklių nesilaikymo ar pažeidimo, 

atsako šių taisyklių nesilaikęs ar jas pažeidęs asmuo. 
2.2. UAB „ Lentų broliai “  neatsako už vandenlenčių trasos klientų ar kitų asmenų patirtą žalą, jei žala 

atsirado ne dėl  UAB „ Lentų broliai “ kaltės. 
 


