Kaip įsigyti vardinę lentą Arlaviškių pažintiniame (Kadagių slėnio) take?
Vardinę lentą Kadagių slėnio takui atnaujinti galite įsigyti užsukę į KMRP Lankytojų centrą
Vaišvydavoje, Miškininkų g. 2, Kauno r. (darbo dienomis darbo valandomis, o nuo gegužės
iki spalio šeštadieniais nuo 10 val. iki 15 val.)
Taip pat galite atsiųsti savo rekvizitus info@kaunomarios.lt, galime išrašyti sąskaitą
apmokėjimui. Gavę apmokėjimą, paruošime lentą su norimu užrašu.

Užrašo reikalavimai: neturi būti ilgas (optimalu ant lentos maksimum 3 žodžiai), kad
tilptų, todėl įvertinkite patys - pvz. kartais užtektų net vieno, o gal net per daug vieno
žodžio, tarkim, jei jis būtų - nebeprisikiškiakopūsteliaudami :) ) Jei reikia daugiau žodžių jie gali būti paskirstyti ant kelių lentų. Atsiųskite pageidaujamą tekstą, užrašytą taip, kaip
jis turėtų atrodyti ant lentos - t.y. nurodykite tiksliai, ar su lietuviškomis raidėmis ar be jų
ir pan., kad išvengtume klaidų. Piešinių nepiešiame, tik tekstas ir nesudėtingi simboliai
(pvz. širdelė). Nebent norite patys išsipiešti, ką irgi galite padaryti susiderinę iš anksto ir
atvykę pas mus.

Užrašo ypatybės. Užrašome permanentiniu markeriu, užrašas laikosi skirtingai,
priklausomai nuo klimato poveikio. Kai kurie matyti ir po metų, kiti ima blankti jau po
mėnesio, kito. Tai nėra ilgalaikis efektas, bet efektyvi nauda takui. Vardinės lentos esmė
yra asmeninis indėlis į Kadagių slėnio tako palaikymą.
Jei yra poreikis, galima pasiimti iš mūsų lentą ir užrašą pasidaryti patiems, atvežti vėl
mums, tuomet įdėsime.
Vietą, kur dėti lentą, parenkame įvertinę tako nusidėvėjimą – ten, kur būtina keisti
lentas.
Dėmesio. Planuojame atnaujinti likusį taką 2021 metais, tuomet ir vardinių lentų nebeliks.
Iki tol dar galite prisidėti prie tako būklės palaikymo.

Kaina 20 eurų - t.y. įsigyjamas 20 eur. vertės lankytojo bilietas.
Terminas. Jeigu lenta reikalinga ypatingai progai, nurodykite pageidavimą, iki kada
turėtų būti įdėta. Paprastai lentą padarome ir įdedame per 2 savaites, bet būna, kad
užtrunka procedūra, jei baigiasi impregnuotos lentos ar dažai. Bet geriausia derinti ir
klausti dėl galimybės įdėti tam tikrai dienai, nes turime daug darbų ir svarbu iš anksto
viską planuotis.
Susisiekite:
Tel. (8~37) 38 30 71, el.paštas: info@kaunomarios.lt

