
 
Mieli keliautojai, labai prašome: 
 

1. Vandenyje būti tik su gelbėjimosi liemene. 

2. Nebristi į vandenį basom kojom. 

3. Nerengti stovyklaviečių privačiose teritorijose be šeimininko sutikimo. 

4. Kelionės inventorių naudoti tik pagal tiesioginę paskirtį ir šią instrukciją: 

4.1. Nenaudoti baidarės vietoj pietų stalo. 

4.2. Netempti baidarės žvyrkeliu ar asfaltu. 

4.3. Nenaudoti irklo vietoj žarijų žarsteklio ar sverto. 

4.4. Nesėsti ant horizontaliai užlenktų sėdynių atlošų. 

4.5. Nenuimti nuo sėdynių minkštų antdėklų. 

4.6. Nekelti ar netempti baidarės paėmus už minkštų sėdynių antdėklų. 

4.7. Nekelti ar netempti baidarės paėmus už priekinių ar galinių elastinių juostų. 

4.8. Nepamiršti užsukti sėdynių fiksavimo varžtus juos atsukus. 

4.9. Nenaudoti gelbėjimosi liemenės vietoj mazgotės, sėdynės, kilimėlio. 

4.10. Neiti su gelbėjimosi liemene prie laužo ir nelaikyti jos arti laužo. 

4.11. Nedėti į hermetišką maišą aštrių ir sunkių daiktų - jie skirti tik drėgmės bijantiems daiktams. 

4.12. Nekelti hermetiško maišo paėmus už sagties, netempti jo žeme. 

4.13. Neperstūminėti irklų apsauginių žiedų. 

 

Jei vis tik nutiktų taip, kad kas nors bus sugadinta ar prarasta kelionės metu, norime supažindinti su 

orientacinėmis Jūsų turimo inventoriaus ir detalių kainomis: 
 

- baidarė Vista Standart – 2000 Lt/vnt. 

- irklas baidarei – 115 Lt/vnt. 

- gelbėjimosi liemenė – 65-55 Lt/vnt. 

- hermetiškas maišas – 70 Lt/vnt. 

- hermetiško maišo sagties pakeitimas – 25 Lt/vnt. 

- telefono dėklas - 40 Lt/vnt. 

- Vista kėdutė vaikiška – 120 Lt/vnt. 

- Vista sėdynės pagrindas – 215 Lt/vnt. 

- Vista sėdynės atlošas – 125 Lt/vnt. 

- Vista sėdynės nukreipiamasis vamzdis – 125 Lt/vnt. 

- nukreipiamojo vamzdžio fiksatorius – 25 Lt/vnt. 

- minkštas sėdynės arba atlošo antdėklas – 85 Lt/vnt. 

- sėdynės fiksavimo varžtas – 5 Lt/vnt. 

- elastinė baidarės juosta – 55 Lt/vnt. 

- elastinės juostos fiksatorius – 15 Lt/vnt. 

- baidarių fiksavimo diržas – 20 Lt/vnt. 

- priekaba Tauras V 702 su laikikliais aštuonioms baidarėms  – 4750 Lt/vnt. 

- apsauginis irklo žiedas nekeičiamas, sugadinus jį, irklas atiduodamas prisiminimui už visą jo kainą. 

 

Būkite malonūs, kelionės pabaigoje pristatykite baidares prie finišo linijos, sukomplektuokite visą turimą 

inventorių ir priduokite mūsų darbuotojui. 

 

Nepasiekus maršruto pabaigos, galime Jus parvežti. Parvežimo kaina – _____ Lt/ 1 km 

 

Kelionės metu iškilus problemoms skambinkite telefonais: 8655 54123, 8615 25920. 
 

 

 

Girdžių bendruomenės centras 


