OBJEDNÁVACÍ FORMULÁŘ: Trekové lístky
Použij tento formulář na objednání trekových lístků k využití trekových chat a bivaků podniku Sachsenforst. Upozorňujeme na to, že lístky je třeba uplatnit do dvou kalendářních let přímo v povolené trekové chatě nebo bivaku.
Zašli vyplněný a podepsaný formulář poštou, faxem nebo naskenovaný mailem na následující adresu státního podniku
Sachsenforst:
Tel.:
Fax:
Email:
WEB:

Sachsenforst
Forstbezirk Neustadt
Karl-Liebknecht-Straße 7
D - 01844 Neustadt i. Sa.

0049-3596 58570
0049-3596 585799
poststelle.sbs-neustadt@smul.sachsen.de
www.forststeig.de

1 - Objednatel

Právní status*

soukromá osoba

firma

spolek

jiné

Kontaktní osoba
Adresa*
Telefonní čísla

Fax:

E-mail*
Počet

2 - Objednávka

Cena (brutto)

Celkem

Trekové lístky – 10 €

10,00 € / kus

kus

€

Trekové lístky – 1 €

1,00 € / kus

kus

€

Poštovné, organizace a informační materiál

5,00
Celková cena (brutto)

€
€

3 – Způsob platby

Dodání a platba na fakturu

4 - Potvrzení

Údaje uvedené na tomto formuláři budou použity pro vydání trekových lístklů. Informace mohou být uloženy v databázi podniku Sachsenforst a neidentifikující informace mohou být použity i za účelem plánování.

Jméno*

Při platbě na fakturu obdrží objednatel společně s dodanými trekovými lístky jako výzvu k úhradě fakturu ve
výši celkové ceny dle bodu 2. Fakturovanou částku je třeba uhradit v době splatnosti na účet uvedený na faktuře. Jako den úhrady platí vždy den, kdy byla částka připsána na účet.
V případě nedodržení stanovené doby splatnosti je SACHSENFORST od dne, kdy vyprší lhůta splatnosti,
oprávněn požadovat úroky z prodlení dle § 288 občanského zákoníku. Navíc musí objednatel zaplatit za
každou doručenou mimosoudní upomínku 5,00 EUR.
Trekové lístky platí až po připsání platby na účet podniku SACHSENFORST. Vrácení objednaných trekových
lístků a jejich stornování nebo vrácení fakturované částky je po zpracování objednávky vyloučeno.

Podpisem této objednávky objednatel stvrzuje, že si přečetl upozornění a ustanovení na 2. straně tohoto formuláře při koupi trekových lístků. Předá kopii těchto upozornění a ustanovení i osobám, pro něž trekové lístky
zakoupil.

,
___________________________
místo, datum

_________________________________
podpis objednatele

prosím vyplňte resp.  zakřížkujte;

*povinná pole

Pokyny a pravidla pro trekové lístky
Pravidla pro využívání trekových chat a bivaků

1.

Za použití trekových chat a bivaků podniku Sachsenforst (lesní správa Neustadt) v Labských pískovcích určených k noclehu je třeba uhradit povinný příspěvek zakoupením a uplatněním trekových
lístků:

Údaje uvedené na tomto formuláři budou použity pro vydání trekových lístklů. Informace mohou být uloženy v databázi podniku Sachsenforst a neidentifikující informace mohou být použity i za účelem plánování.

❙
❙

dospělí (starší 17 let)
děti a mládež (do 17 let)

10 Euro/noc
1 Euro/noc

(trekových chat a bivaků)
(trekových chat a bivaků)

2.

Trekové lístky lze uplatnit během dvou kalendářních let vytištěných na lístku.

3.

Trekové lístky je třeba na chatě nebo v bivaku uplatnit odtržením útržku a jeho vhozením do „schránky
důvěry“.

4.

S koupí lístku nesouvisí žádná termínová rezervace místa nebo zajištění exkluzivního využití zařízení.

5.

Trekové lísty je třeba při příchodu do chaty nebo bivaku uplatnit. Může se stát, že chata nebo bivak
budou při vašem příchodu už plně obsazeny. Ten, kdo si zakoupil trekový lístek, nemá nárok na
výhradní přístup do chaty nebo bivaku nebo příslušného zařízení. Měl by se proto již předem informovat o alternativních možnostech noclehu.

6.

Zakoupené trekové lístky nelze vracet. Nákupní cena se nevrací.

7.

Ten, kdo si zakoupil trekový lístek, je povinen respektovat všechny pokyny a pravidla, která Sachsenforst vydá ohledně používání chat nebo bivaků a jejich zařízení.

8.

Trekové lístky platí pouze pro lesní chaty a odpočívadla, které jsou povoleny a označeny jako „trekové
chaty“ nebo „bivaky“ a zveřejněny na internetu na webové stránce www.forststeig.cz.

9.

Trekové chaty a bivaky jsou dostupné pouze pěšky nebo na kole. Příjezd automobilem není povolen.

10. Trekové lístky není možné použít víckrát.
11. Pokyny a pravidla při koupi trekových lístků včetně seznamu využitelných trekových chat a bivaků Pudou neustále aktualizovány a podléhají tedy pravidelným změnám.
12. Trekové lístky neplatí pro využití chat a bivaků k podnikatelským účelům nebo pro organizované akce.
O podnikatelské nebo organizované využití je třeba požádat zvlášť podnik Sachsenforst.
13. Pravidla pro využívání trekových chat a bivaků
❙ Uživatel chaty nebo bivaku odpovídá při svém pobytu sám za organizaci, průběh, pořádek a bezpečnost. Využití chaty nebo bivaku je na vlastní nebezpečí!
❙ Když budete chatu nebo bivak opouštět, zanechávejte je v čistotě, aby je další uživatelé našli v
pořádku.
❙ Uživatel bude dodržovat „Kodex chování v trekových chatách“ a „Pokyny podniku Sachsenforst k
chování při pobytu v lese“ a vyvěšený řád chaty.
❙ Sachsenforst může kvůli počasí nebo z nepředvídatelných provozních důvodů uzavřít přístupovou cestu a využití chaty nebo bivaku. Z této skutečnosti ani z jiných omezení neplynou žádné
nároky na vrácení zakoupených trekových lístků.
❙ Svobodný stát Sasko neručí – pokud je to ze zákona možné - za škody, které vzniknou uživateli
chaty nebo bivaku v souvislosti s jejich užíváním.

