PATVIRTINTA
VšĮ Alytaus turizmo informacijos
centro visuotinio dalininkų susirinkimo
2021-04-30 protokolu Nr. VD-6
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ
MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS
Eil. Nr.
1.
1.1.

Paslaugos pavadinimas
Alytaus TIC gido paslaugos
Ekskursija lietuvių kalba grupei iki 25 žmonių

Paslaugos kaina be PVM
20 Eur/val.

Ekskursija lietuvių kalba grupei virš 25 žmonių
30 Eur/val.
1.2. Ekskursija užsienio kalba grupei iki 25 žmonių
30 Eur/val.
Ekskursija užsienio kalba grupei virš 25 žmonių
40 Eur/val.
1.3. Turistinio žygio pravedimas iki 5 val.
50 Eur
Turistinio žygio pravedimas nuo 5 iki 8 val.
80 Eur
1.4. Paskaita, 1 valanda
20 Eur
1.5. Ekskursija / edukacija suaugusiems, 1 asmeniui *
3 Eur
Ekskursija / edukacija moksleiviams, senjorams ir neįgaliems
2 Eur
asmenims (pateikus pažymėjimą), 1 asmeniui *
2.
Tarpininkavimas
Apgyvendinimo, maitinimo, transporto nuomos, pramogų
Sutartinė (gali būti taikomas
organizavimo dovanų kuponų ir kitų paslaugų pardavimo
10 - 20 proc. antkainis)
tarpininkavimo paslaugos
Gido, kelionių vadovo užsakymo tarpininkavimo paslaugos
Sutartinė (gali būti taikomas
10 proc. antkainis)
3.
Prekių pardavimo antkainis
3.1. Visoms iš tiekėjų gaunamoms prekėms: leidiniams, tekstilės
nuo 10 iki 100 procentų
gaminiams, suvenyrams, meno dirbiniams, liaudies meistrų
gaminiams ir kt.
3.2. VšĮ Alytaus turizmo informacijos centro užsakymu pagamintoms
nuo 5 iki 150 procentų
prekėms: suvenyrams, leidiniams ir kt.
4.
Komercinių paslaugų teikėjų reklama internetinėje svetainėje
4.1.
Turizmo paslaugų informacijos publikavimas TIC interneto svetainėje
Paslaugos teikėjo įmonės pavadinimas, adresas, telefonas ir 1 foto
30 Eur 1 metams
nuotrauka arba logotipas**
Paslaugos teikėjo įmonės pavadinimas, adresas, kontaktai, nuoroda,
50 Eur 1 metams
iki 3 foto nuotraukų, paslaugos aprašomasis tekstas iki 300 ženklų.
Paslaugos teikėjas pateikia nuotraukas ir aprašomąjį tekstą **
Reklaminis paslaugos teikėjo skydelis ar aktyvuota nuotrauka svetainėje ***
4.2.

5.
5.1.
5.2
5.3.

Komercinė reklama centro internetinėje svetainėje priklausomai
nuo trukmės ir dydžio
Biuro paslaugos
Savarankiškas darbas internete
Dokumentų spausdinimas ( nespalvotu spausdintuvu)
Skenavimas

10-30 Eur / mėn.

1,0 Eur /val.
0,10 Eur /1 psl.
0,30 Eur /1 psl.

*Pastaba: susirinkus ne mažiau kaip 5 asmenims.
**Pastaba: Alytaus miesto ir Alytaus rajono savivaldybėse registruotiems turizmo paslaugų teikėjams
taikoma 100 procentų nuolaida.
***Pastaba: Paslaugos mokestis netaikomas, kai Alytaus TIC reklama talpinama paslaugos teikėjo
internetinės svetainės tituliniame puslapyje ar suteikiama kita sutartinė paslauga
________________________

