LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO V LIPTOVSKEJ TEPLIČKE
BORY 713/19A, 059 40 LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

NÁVŠTEVNÝ – CHATOVÝ PORIADOK
Lesné pozemkové spoločenstvo v Liptovskej Tepličke (LPS) Vás víta na pobyte na
chate Chladoňová, ktorá sa nachádza v katastrálnom území Važec. Je situovaná hlboko
v lese, ďaleko od ľudských obydlí, a keďže život v lese má iné pravidlá ako život v meste
či na dedine, je nevyhnutne potrebné ich rešpektovať. V lese žijú zvieratá a človek je
v lese na návšteve u nich, preto má svoje správanie prispôsobiť ich životu a životu lesa.
Pripravili sme preto zoznam pravidiel, ktoré, ako návštevník lesa,
máte za povinnosť dodržiavať a nimi sme podmienili aj pobyt na chate:
V čase pobytu na chate je potrebné prísne udržiavať poriadok v chate a jej okolí!
Chráňte prírodu v doline Hlboké – Kimberg!
Neničte, nepoškodzujte, neznečisťujte prírodu!
 Neznečisťujte okolie chaty, ako aj lesné porasty odpadkami! Odpadky zbierajte do
pripravených vriec!
 Znečisťovanie prameňov, vodných tokov, umývanie motorových vozidiel, vypúšťanie
olejov a iných škodlivých látok je zakázané!
 Neznečisťujte „Protipožiarnu nádrž“, ktorá sa nachádza v blízkosti chaty!
 Netrhajte a nepoškodzujte rastliny a ich koreňový systém! Neolamujte vetvy
stromov, neznehodnocujte lesné porasty, lúky a pastviny!
 Neničte hniezda vtákov, nepoškodzujte zariadenia na prikrmovanie a ochranu zveri!
Rušenie, prenasledovanie a odchyt živočíchov je zakázané!
 Zachovajte ticho! Hlukom rušíte prírodu. Hlučné správanie sa zakazuje z dôvodu
poľovného revíru.
 V čase poľovania je zakázaný pohyb v poľovnom revíri!
 Prísny zákaz pohybu po území LPS na motorových prostriedkoch, ako sú
štvorkolky, snežné skútre, motocykle! Osobné autá sú povolené iba na dopravu ku
chate.
 Obmedzte používanie svietidiel vo voľnej prírode na najnevyhnutnejšiu mieru!
 Oheň zakladajte len na vyhradených a označených priestoroch! Dodržujte rady
a pokyny správcu – lesníka, lesnej stráže. V čase zvýšeného požiarneho
nebezpečenstva, t. j. v období dlhotrvajúceho suchého počasia (trvajúceho min. 7
dní), je aj prísny zákaz fajčenia!
 Počas silvestrovského pobytu, ale aj mimo neho je prísny zákaz používania
akejkoľvek zábavnej pyrotechniky!
 V prípade akýchkoľvek porúch (napr. elektrického vedenia) a iných nedostatkov
kontaktujte správcu chaty alebo lesníka na doleuvedených telefónnych číslach. Ak
tak neurobíte a budete problém riešiť svojvoľne so správcom elektrickej siete, budete
zodpovedný za náklady spojené s výjazdom.
 Ak sa počas pobytu na chate stane niečo mimoriadne, ohláste to správcovi chaty alebo
lesníkovi.
 Oheň v otvorenom krbe je potrebné strážiť! V prípade neustráženia a vzniku
požiaru, budete zodpovední za neho a náklady súvisiace s jeho uhasením!
 Chata má kapacitu 9 miest a na 9 postelí si preberiete posteľné prádlo spolu so
zoznamom, podľa ktorého prádlo po skončení pobytu vrátite. Ak bude prádlo chýbať
alebo bude zjavne poškodené inak ako opotrebením (používaním), náhradu uhradíte
do pokladne.
 Po skončení pobytu je potrebné okolie chaty a chatu upratať: vybrať popol z pecí,
umyť riad a podlahy, postele dať do pôvodného stavu, zatvoriť okenice, pozamykať
všetky dvere, uhasiť oheň na vonkajšej pahrebe a pozbierať všetky odpadky v okolí.

 Za ubytovanie na chate sa platí vopred pri preberaní chaty lesníkovi alebo v sídle
LPS do pokladne.
 Po ukončení pobytu odovzdáte správcovi kľúče, posteľné prádlo a chatu s jej
vybavením v poriadku. V prípade, že ste niečo poškodili alebo rozbili, je potrebné
škodu uhradiť. LPS si vyhradzuje právo dodatočnej fakturácie vzniknutej škody.
 Ak porušíte stanovené podmienky v priebehu pobytu, budete z chaty vykázaní
bez nároku na vrátenie peňazí.
 V prípade nedodržania Chatového poriadku a ďalších pokynov správcu chaty
a lesníka alebo lesnej stráže, Vám zaniká akákoľvek možnosť budúceho pobytu
na chate.

Rozvrhnutie období + cenník:
Obdobie
Január – Jún
Júl – August
September – December
Silvestrovský pobyt

Podmienky
možnosť objednať chatu na dni – víkend,
celý týždeň
možnosť objednať chatu iba na týždňový
pobyt
možnosť objednať chatu na dni – víkend,
celý týždeň
akákoľvek dĺžka trvania

Cena
40 Eur/noc
30 Eur/noc
40 Eur/noc
50 Eur/noc

Podmienky objednávania chaty:
Týždňový pobyt je potrebné objednať minimálne 4 týždne pred plánovaným pobytom,
ostatné pobyty 2 týždne vopred. Ak bude objednávka zrušená týždeň pred plánovaným
pobytom, LPS si vyhradzuje právo fakturácie polovičnej ceny za objednaný pobyt.
Chata sa objednáva na priloženom tlačive, kde je uvedené: doba trvania pobytu, dátum
žiadosti, počet ubytovaných hostí, vyjadrený súhlas s Chatovým poriadkom
a zodpovedný vedúci ubytovanej skupiny.
Žiadosť spolu s týmto Chatovým poriadkom sa nachádzajú aj na internetovej stránke
Lesného pozemkového spoločenstva v Lipovskej Tepličke: www.lpslt.webnode.sk. Žiadosť
je potrebné vytlačiť alebo požiadať osobne v kancelárii LPS a vyplnené a podpísané
doručiť osobne alebo poštou na adresu spoločenstva. O obsadenosti chaty sa môžete
informovať telefonicky alebo emailom.

Kontakty:
Kancelária LPS:

Anna Géciová, t. č.: 052/788 48 83, 0918 368 021
lpslt@centrum.sk
Lesník – LO Kimberg: Ing. Michal Pekarčík, t. č.: 0918 641 345
Predseda LPS:
Ing. Marián Gágorík, t. č.: 0918 641 344
Prajeme Vám príjemný pobyt.

..................................
Ing. Marián Gágorík, predseda LPS

