POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE VIKARTOVCE - NÁVŠTEVNÝ/ CHATOVÝ PORIADOK
PZ Vikartovce Vás víta na pobyte na chate Doštianky, ktorá sa nachádza v katastrálnom území Vikartovce. 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 pokynov, ktoré ako návštevník lesa/chaty je potrebné dodržiavať:
 Neznečisťujte okolie chaty, ako aj lesné porasty odpadkami! Odpadky zbierajte do pripravených vriec!
 Zachovajte ticho! Hlukom rušíte prírodu.
 Prísny zákaz pohybu po území PZ 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.
 Na vonkajšie ohniska používajte drevný odpad z lesa z okolia chaty( haluzina a pod.)
 Oheň v peciach je potrebné strážiť! V prípade neustráženia a vzniku požiaru, budete zodpovední za škody a
náklady súvisiace s jeho uhasením!
 Počas silvestrovského pobytu, ale aj mimo neho je prísny zákaz používania akejkoľvek zábavnej pyrotechniky!
 V prípade akýchkoľvek porúch a iných nedostatkov kontaktujte správcu chaty
 Chata má kapacitu 10 miest a na 10 postelí si preberiete posteľné prádlo, ktoré po skončení pobytu vrátite
správcovi chaty.
 Ak bude prádlo chýbať alebo bude zjavne poškodené inak ako opotrebením (používaním), náhradu uhradíte
spravcovi chaty.
 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 spravcovi chaty.
 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. Poľovnícke združenie si vyhradzuje právo
dodatočnej fakturácie vzniknutej škody.
 V prípade nedodržania Chatového poriadku a ďalších pokynov správcu chaty Vám zaniká akákoľvek možnosť
budúceho pobytu na chate.
Rozvrhnutie období + cenník:
Január- december:

40Eur/noc

Sivestrovský pobyt - ( akákoľvek dĺžka trvania pobytu vrátane silvestra):

60Eur/noc

Podmienky objednávania chaty:
Chata sa objednáva na konkrétny dátum po konzultácii zo spravcom chaty a následným zaslaním písomnej žiadosti
o pobyt na chate na výbor PZ, ktorý má zasadnutie každý prvý piatok v mesiaci.
Žiadosť spolu s týmto Chatovým poriadkom sa nachádzajú aj na internetovej stránke PZ Vikartovce :
www.vikartovce.sk /organizácie/poľovníci
Kontakt - Správca chaty:

Škyrta Ján

0905 868 373

................................................................
Mgr. Baran Peter, predseda PZ Vikartovce

