Úschovní řád
zvířat
! 1. Majitel zvířete, který hodlá k úschově zvířete využít kotce, je povinen seznámit se s tímto
úschovním řádem zvířat a dodržovat jej.
! 2. Kotce určené pro úschovu zvířat jsou ve vlastnictví společnosti Stezka korunami stromů s.r.o., se sídlem Lipno nad Vltavou 302, IČ: 28142349, 382 78 Lipno nad Vltavou (dále jen „Stezka“).
! 3. Kotce určené pro úschovu zvířat, jsou vyrobeny z masivního dřeva, bez použití chemických nátěrů o
rozměrech: velký- Š 120 cm/V 120 cm/H 120 cm, malý- Š 87 cm/V 76 cm/H 120 cm. Přední otvírací strana
je tvořena z dřevěného rámu a osazena kováním a pletivem s oky 2 cm x 2 cm.
! 4. Služba úschovy zvířat je poskytována Stezkou zdarma, použití těchto kotců je zcela dobrovolné,
nutno však upozornit, že na atrakci nesmí dle Provozního řádu Stezky žádná zvířata. Kotce jsou
určeny výhradně pro úschovu zvířat návštěvníků atrakce Stezky korunami stromů a po dobu její návštěvy.
! 5. Zvířata mohou jejich majitelé uložit do kotce pouze za předpokladu, že jsou v dobrém zdravotním
stavu, jsou čistá a klidná. Majitel zvířete plně odpovídá za zdravotní stav a chování svého zvířete
a je povinen uhradit škodu, která by Stezce vznikla z důvodu její odpovědnosti za škodu, pokud by tato
škoda byla způsobena v příčinné souvislosti se špatným zdravotním stavem odkládaného zvířete či jeho
chováním.
! 6. Majitel zvířete musí s ohledem na vlastnosti zvířete zhodnotit, zda je pro ně odložení do kotce vhodné
a zda je možné vzhledem k povaze zvířete tuto službu využít. Majitel zvířete je povinen
zajistit, aby zvíře odložené do kotce nezpůsobilo žádné škody na majetku a zdraví třetích osob
a zvířat ostatních návštěvníků.
! 7. Kotce jsou uzamykatelné.
! 8. Majitel zvířete je povinen zajistit svému zvířeti dostatečný příjem vody po celou dobu jeho
úschovy v kotci. V každém kotci je za tím účelem umístěna miska na vodu. Pro její naplnění jsou v blízkosti kotců připraveny barely s čistou vodou, která je pravidelně měněna a doplňována.
! 9. Majitel zvířete je povinen zajistit, aby do kotce bylo zvíře odkládáno nasycené a pouze po dobu nezbytně nutnou k návštěvě atrakce Stezky korunami stromů, zejména též s přihlédnutím k tomu, jaká doba
je pro zvíře vhodná, s ohledem na aktuální počasí, stav a povahu zvířete. Stezka neposkytuje zvířatům
návštěvníků krmivo.
! 10. Majitel zvířete je povinen po ukončení návštěvy atrakce Stezky korunami stromů zvíře převzít z úschovného kotce, v případě, že kotec bude po zvířeti znečištěn, tento uklidit a vrátit na pokladně Stezky
poskytnutý klíček od kotce.
! 11. V případě ztráty klíčku od kotce je na pokladně Stezky uložen klíček náhradní.
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