SIA „Esena dārzi”
ūdens atrakciju lietošanas līgums
Rīgā
2020__. gada ______. ______________________.
Šī vienošanās (turpmāk tekstā arī – Līgums) sastāv no 2 (divām) daļām:
1)
2)

1.1.

Līguma Sevišķajiem noteikumiem, kuros norādīta informācija par SIA „Esena dārzi” piepūšamo ūdens atrakciju (turpmāk tekstā arī –
Ūdens atrakciju parks) Pārvaldnieku un Lietotāju (turpmāk abi kopā saukti arī par – Līdzējiem), noteikts šī Līguma priekšmets, termiņš,
maksa par Ūdens atrakciju parka lietošanu, kā arī ir norādītas personas, par kuru rīcību, šī Līguma ietvaros, atbildību ir uzņēmies Lietotājs;
Līguma Vispārīgajiem noteikumiem, kuros noteikta Ūdens atrakciju parka lietošanas kārtība, noteikumi, kas Lietotājam un tā pavadībā
esošām nepilngadīgām personām ir jāievēro, atrodoties teritorijā, kurā atrodas Pārvaldnieka Ūdens atrakciju parks, kā arī Līdzēju tiesības,
pienākumi un atbildība, šī Līguma ietvaros.

Līdzēji:

I daļa
Līguma Sevišķie noteikumi

Pārvaldnieks
SIA „Esena dārzi”

Lietotājs / atbildīgā persona (vārds, uzvārds) *

Reģ. nr.: 45403052787

personas kods *

Juridiskā adrese: Robežu iela 56 - 5,
Rīga, LV-1002; Struktūrvienības adrese:
Dzirciema iela 123, Rīga, LV-1055

Lietotāja tālr. nr. un / vai cita operatīvas
saziņas iespēju nodrošinoša
kontaktinformācija*

Info tālr.: +371 26544803
e-pasts: info@esena.lv;
papildu informācija arī www.esena.lv

Lietotājs Pārvaldnieka Ūdens atrakciju parku un teritoriju, kurā tas ir izvietots, apmeklē
un izmanto kopā ar šādām viņa(-as) pavadībā esošām nepilngadīgām personām, par
kurām Lietotājs uzņemas pilnu atbildību atbilstoši šī Līguma Vispārīgajiem noteikumiem
un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
(vārds / uzvārds / vecums (pilni gadi) *):
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* šajā Līgumā norādītā Lietotāja un / vai ar tā uzraudzībā un atbildībā esošu nepilngadīgu personu datu apkopošana tiek veikta, lai Latvijas Republikas
Civillikumā noteiktajā kārtībā pārliecinātos par darījuma dalībnieka tiesībspēju un rīcībspēju, identificētu darījuma dalībnieku, kā arī lai Lietotāja,
Pārvaldnieka, citu Pārvaldnieka klientu un sabiedrības interesēs nodrošinātu Pārvaldnieka operatīvas saziņas iespēju ar Lietotāju iepriekš neparedzamu
apstākļu gadījumā. Šī informācija var būt noderīga arī, lai Līdzēji varētu sazināties savā starpā, t.sk., bet ne tikai, lai Līdzēji varētu laicīgi informēt / brīdināt
viens otru par ārkārtas situācijām, kā arī Līdzēju tiesiski pamatoto interešu un / vai citu Pārvaldnieka klientu tiesiski pamatoto interešu aizsardzībai.

1.2.

Līguma priekšmets un summa:

Pārvaldnieks piekrīt un sniedz atļauju Lietotājam, kā arī šī Līguma Speciālajos noteikumos norādītajām Lietotāja pavadībā esošajām
nepilngadīgām personām par Pārvaldnieka cenrādī norādītu samaksu izmantot Pārvaldnieka Ūdens atrakciju parku, tā
apmeklējumam nepieciešamo Pārvaldnieka aprīkojumu, kā arī teritoriju, kurā izvietots Ūdens atrakciju parks.
Datums
Izmantošanas ilgums
Maksa par personu (EUR), t.sk.,
Līguma maksa kopā (EUR), t.sk.,
(no – līdz)
PVN
PVN

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Parakstot šo Līgumu, Lietotājs apliecina savu piekrišanu tam, ka šajā Līgumā iekļautie Lietotāja un viņa(-as) pavadībā esošo
nepilngadīgo personu dati tiek apstrādāti Pārvaldnieka datubāzēs, ciktāl tas ir nepieciešams saistībā ar šī Līguma izpildi vai spēkā esošo
normatīvo aktu noteikumu izpildi.
Šis Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz tā noteikumu pilnīgai un pienācīgai izpildei.
Līgums ir noslēgts 2 (divos) autentiskos vienlīdz tiesīgos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens eksemplārs ir nodots
Pārvaldniekam, bet otrs – Lietotājam.
Lietotājs ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar abās šī Līguma daļās paredzētajiem noteikumiem, tos pilnībā izprot, piekrīt tiem,
kā arī apņemas nodrošināt, ka šī Līguma noteikumus ievēro Lietotāja pavadībā esošās nepilngadīgās personas, kas norādītas šī Līguma
Sevišķajos noteikumos (ja tādas Līgumā ir norādītas).

Lietotājs ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar abās šī Līguma daļās ietvertajiem noteikumiem, kā arī SIA „Esena dārzi” Teritorijas iekšējās
kārtības noteikumiem un SIA „Esena dārzi” ūdens atrakciju parka drošības noteikumiem, tos pilnībā tos izprot un piekrīt tiem.

Pārvaldnieka pārstāvja paraksts:

Lietotāja paraksts / paraksta atšifrējums:
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II daļa
Līguma Vispārīgie noteikumi
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Ar terminu „Ūdens atrakciju parks” šī Līguma izpratnē tiek saprasta Pārvaldnieka ierīkota, tā tiesīgā lietojumā esoša teritorija Rīgā, Dzirciema ielā 123
(turpmāk tekstā arī – Teritorija), kura ir īpaši aprīkota ar uz ūdens izvietotām piepūšamajām atrakcijām.
Par citiem Pārvaldnieka piedāvātajiem pakalpojumiem Ūdens atrakciju parkā un / vai Teritorijā ir jāslēdz atsevišķi līgumi par šo pakalpojumu lietošanu, ja
Lietotājs tos vēlas izmantot.
Lietotājam un tā pavadībā esošajām personām ir pienākums ievērot šī Līguma, SIA „Esena dārzi” Teritorijas iekšējās kārtības noteikumus, SIA „Esena
dārzi” ūdens atrakciju parka drošības noteikumus, kā arī Pārvaldnieka darbinieku, Ūdens atrakciju parka instruktoru (turpmāk arī – Ūdens atrakciju parka
personāls) prasības un norādījumus par Ūdens atrakciju parka un Teritorijas lietošanu, kā arī Lietotājam / tā pavadībā esošām personām izsniegtā ekipējuma
/ inventāra lietošanu u.tml.
Lietotājam (un viņa(-as) uzraudzībā arī šī Līguma Sevišķajos noteikumos norādītajām esošajām nepilngadīgajām personām) lietot Ūdens atrakciju parku
tikai ar Pārvaldnieka norādīta Ūdens atrakciju parka personāla pārstāvja - instruktora atļauju, pēc Ūdens atrakciju parka lietošanas instruktāžas
noklausīšanās un visa Ūdens atrakciju parka izmantošanai nepieciešamā ekipējuma saņemšanas. Lietotājam un / vai tā pavadībā esošajām personām ir
aizliegts uzturēties Ūdens atrakciju parkā bez tā lietošanai nepieciešamā ekipējuma, kuru nodrošina un izsniedz Ūdens atrakciju parka personāls.
Lietotājam un / vai tā pavadībā esošajām personām ir kategoriski aizliegts nodot saņemto drošības ekipējumu trešajām personām un / vai veikt ar Ūdens
atrakciju parka personāla pārstāvi iepriekš nesaskaņotas darbības ar šo inventāru (t.sk., bet ne tikai, uzvilkt to, novilkt to atrodoties Ūdens atrakciju parkā,
veikt tā regulēšanu u.tml. darbības). Ja Lietotājs un / vai tā pavadībā esoša(-s) persona(-s) nav atgriezuši tiem izsniegto drošības ekipējumu, tad Lietotājam
ir pienākums atlīdzināt Pārvaldniekam pilnu šī drošības ekipējuma vērtību.
Lietotājam un tā pavadībā esošajām personām ir pienākums iepazīties un strikti ievērot Ūdens atrakciju parka, kā arī SIA „Esena dārzi” Teritorijas „Esena
Pārdaugavas dārzi” apmeklētājiem noteiktos iekšējās kārtības noteikumus, kas ir pieejami interneta vietnē www.esena.lv un / vai Ūdens atrakciju parka
biļešu tirdzniecības vietās, kā arī strikti jāievēro Ūdens atrakciju parka Teritorijā izvietotās instrukcijas, brīdinājumi un / vai citas norādes attiecībā uz Ūdens
atrakciju parka un Teritorijas lietošanu.
Lietotājs ir personīgi (gan materiāli, gan morāli) atbildīgs par savu un tā pavadībā esošo personu rīcību (darbību vai bezdarbību) atrodoties Ūdens atrakciju
parkā un / vai „Esena Pārdaugavas dārzi” Teritorijā, tās rezultātā radītajiem zaudējumiem vai kaitējumu Pārvaldniekam, trešajām personām, pašam
Lietotājam un / vai tā pavadībā esošajām personām.
Kategoriski aizliegts izmantot Ūdens atrakciju parku, atrodoties alkohola un / vai citu apreibinošu vielu ietekmē.
Lietotājam un tā pavadībā esošajām personām ir aizliegts bojāt Ūdens atrakciju parka elementus, ierīces, aprīkojumu vai izsniegto ekipējumu, kā arī
Teritoriju. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par savu un tā pavadāmo personu veselību un dzīvību. Lietotājs ir atbildīgs par to, ka Lietotāja paša un viņa
pavadāmo personu rīcība Ūdens atrakciju parkā atbilst viņa(-u) spējām un prasmēm (gan atrodoties uz Ūdens atrakciju parka konstrukcijām, gan ūdenī).
Lietotājam pašam ir jārūpējas par to, lai izmantojot Ūdens atrakciju parku, neradītu traumas Lietotājam un / vai tā pavadībā esošām personām, t.sk.,
neuzmanības dēļ.
Parakstot šo Līgumu, Lietotājs atsakās no jebkādām prasījuma tiesībām pret Pārvaldnieku un apņemas necelt ne mantiskas, ne citāda rakstura pretenzijas /
prasības pret Pārvaldnieku / tā personālu par Ūdens atrakciju parkā gūtajiem miesas bojājumiem, kaitējumu veselībai vai zaudējumiem Lietotāja / tā
pavadībā esošo personu mantai, ja tādi radušies šī Līguma vai normatīvo aktu noteikumu neievērošanas rezultātā (t.sk., bet ne tikai, ja jebkāda veida
kaitējumu ir nodarījusi trešā persona – cits Ūdens atrakciju parka apmeklētājs) vai zaudējumi radušies no Līdzējiem neatkarīgu apstākļu dēļ.
Lietotājam pašam(-ai) ir pienākums izvērtēt savas, kā arī tā pavadībā esošo nepilngadīgo personu spējas piedalīties Ūdens atrakciju parka sniegtajās
aktivitātēs un pieņemt lēmumu par rīcību. Ja ir iestājušies Ūdens atrakciju parka izmantošanai nepiemēroti apstākļi, t.sk., bet ne tikai, tādi laika apstākļi, kas
var ietekmēt drošu Ūdens atrakciju parka lietošanu un / vai ir novērojami tādi Ūdens atrakciju parka elementu defekti, kas acīmredzami varētu nebūt droši to
lietošanai.
Lietotājam ir pienākums par jebkuru negadījumu / iespējamu apdraudējumu vai novērotu Ūdens atrakciju parka konstrukciju defektu nekavējoties ziņot
Ūdens atrakciju parka personālam, lai personāla pārstāvis varētu pārliecināties par atrakcijas / kāda tās elementa lietošanas drošību.
Līdzējiem vienojoties, tiek noteikts, ka Pārvaldniekam ir tiesības nekavējoties, bez iepriekšēja brīdinājuma izbeigt šo Līgumu, ja Lietotājs vai jebkura tā
pavadībā esoša persona pārkāpj šī Līguma un / vai Pārvaldnieka Teritorijas iekšējās kārtības noteikumus.
Līdzēji var vienoties par Ūdens atrakciju parka izmantošanu citā abpusēji saskaņotā laikā, ja konkrētā Ūdens atrakciju parka apmeklējuma laikā:
1) ir iestājušies tādi laika apstākļi, kas ir nepiemēroti Ūdens atrakciju parka izmantošanai, apdraud atrakcijas lietošanas drošību (spēcīgs vējš, negaiss,
lietus, u.tml.);
2) Pārvaldnieks vai kāds no tā pārstāvjiem secina, ka Ūdens atrakciju parka aprīkojums var būt nedrošs lietošanai.
Maksājumi par Ūdens atrakciju parka lietošanu veicami skaidrā naudā Pārvaldnieka kasē vai, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus - ar norēķinu karti
vai pārskaitījumu uz Pārvaldnieka bankas kontu. Ja maksājums(-i) veikts ar pārskaitījumu uz Pārvaldnieka kontu, šis maksājums tiks uzskatīts par veiktu
brīdī, kad šajā Līgumā noteiktā Līguma summa ir saņemta Pārvaldnieka norēķinu kontā bankā; līdz tam Pārvaldniekam ir tiesības atteikt Lietotājam šajā
Līgumā noteikto pakalpojumu sniegšanu.
Lietotājam nav tiesības celt mantiska vai cita veida prasības pret Pārvaldnieku sakarā ar Ūdens atrakciju parka lietošanas rezultātā gūto vai trešajām
personām nodarīto kaitējumu, ieskaitot materiālos zaudējumus un / vai kaitējumu savai vai citu personu (t.sk., bet ne tikai, Lietotāja pavadībā esošajām
personām, kas norādītas šī Līguma Sevišķajos noteikumos) veselībai.
Pārvaldnieks neuzņemas atbildību par Lietotāja vai tā pavadībā esošo personu mantu, ja, izmantojot Ūdens atrakciju parku, tā atstāta Teritorijā vai pie
Ūdens atrakciju parka personāla.
Ja Pārvaldnieks vai Ūdens atrakciju parka personāls konstatē, ka Lietotājs apzināti bojā Ūdens atrakciju parka vai Teritorijā esošo Pārvaldnieka inventāru,
neievēro šī Līguma noteikumus, Teritorijā izvietotās norādes vai citus tam saistošus noteikumus, pēc Pārvaldnieka pārstāvja vai Ūdens atrakciju parka
personāla izteikta aizrādījuma turpina pārkāpt tos, Pārvaldniekam ir tiesības nekavējoties vienpusēji uzteikt Līgumu. Šādā gadījumā, Lietotājam ir
pienākums nekavējoties nodot atpakaļ viņam / viņa pavadībā esošajām personām izsniegto inventāru, savukārt Pārvaldniekam nav pienākums atmaksāt
Lietotājam samaksāto Līguma maksu, ne pilnībā, ne kādā tās daļā. Pārvaldnieka uzteikums šī Līguma punkta izpratnē neizbeidz citas Lietotājam šeit
noteiktās saistības, kā arī neizbeidz Pārvaldnieka prasījuma tiesības pret Lietotāju.
Parakstot šo Līgumu, Lietotājs apliecina savu piekrišanu, ka Pārvaldnieks apstrādā viņa un pavadībā esošo personu personas datus. Šī Līgumā Sevišķajos
noteikumos fiksētie personas dati var tikt izmantoti tikai Pārvaldnieka likumisko un līgumisko interešu aizsardzībai, kā arī apmeklētāju skaita uzskaitei
(neanalizējot datus) atbilstoši EU Regulai 2016/679 un spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Datus izmantos tikai un vienīgi personas
datu apstrādei īpaši pilnvaroti Pārvaldnieka darbinieki. Apstrādājot šī Līguma Sevišķajos noteikumos norādītos Lietotāja / viņa pavadībā esošo personu
personas datus, kā arī veicot šo datu apstrādi, Pārvaldniekam ir jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu noteikumi. Ja Lietotājs atsakās no viņa vai viņa
pavadībā esošo personu datu apstrādes, Pārvaldniekam ir tiesības atteikties no Līguma slēgšanas un / vai vienpusēji atteikties no pakalpojumu sniegšanas
Lietotājam un / vai tā pavadībā esošajām personām.
Parakstot šo Līgumu, Lietotājs apliecina savu piekrišanu tam, ka šī Līguma ietvaros Pārvaldnieks ir tiesīgs pats, vai, pilnvarojot trešās personas,
Pārvaldnieka uzdevumā, fotografēt vai filmēt Ūdens atrakciju parkā un / vai Teritorijā, saglabāt un apstrādāt šo informāciju, lai izmantotu to publicitātes un
savas saimnieciskās darbības nolūkos, kā arī, lai nodrošinātu pierādījumus par Lietotāja (viņa pavadībā esošu personu) rīcību, ja tas nepieciešams šī Līguma
vai spēkā esošo normatīvo aktu noteikumu pārkāpumu pierādīšanai. Parakstot šo Līgumu, Lietotājs apliecina savu piekrišanu Pārvaldnieka tiesībām veikt
šeit minētās informācijas apstrādi, kā arī publicēt to vai nodot trešajām personām. Autortiesības, izplatīšanas tiesības un pārējās mantiskās tiesības attiecībā
uz uzņemtajām fotogrāfijām, video vai audio ierakstiem un citu audiovizuālās fiksācijas ceļā iegūto informāciju pieder tikai Pārvaldniekam.
Ja Lietotājam rodas neizpildītas maksājumu saistības pret Pārvaldnieku, parakstot šo Līgumu, Lietotājs piekrīt, ka Pārvaldnieks ir tiesīgs uzticēt šādu
maksājumu saistību iekasēšanu vai parāda piedziņu trešajai personai. Šādā gadījumā Lietotājs apņemas segt arī visus izdevumus, kas saistīti ar maksājumu
iekasēšanu vai parāda piedziņu. Lietotājs piekrīt, ka neveikto maksājumu vai parāda piedziņas nolūkā Pārvaldnieks var nodot tā rīcībā esošos Lietotāja
personas datus tā izvēlētai trešajai personai maksājumu iekasēšanas vai parāda piedziņas procedūras nodrošināšanai.
Domstarpības, ja Līdzēju starpā tādas rodas šī Līguma izpildes gaitā, Līdzēji apņemas nekavējoties risināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja šādā veidā strīdu
atrisināt nav iespējams, jebkuram no Līdzējiem ir tiesības Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties tiesā.
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