
Všeobecné Leharo pravidlá - 2021 

(Pri vašom príchode rátame s tým, že s nimi súhlasíte.) 

1. Leharo-tím je vašimi hostiteľmi celoročne a je k vám dispozícii 
na mieste alebo na telefónnom čísle 0903139963.   

2. Leharo-tím si vyhradzuje právo odmietnuť “podozrivé” 
rezervácie bez uvedenia dôvodov alebo na ne uložiť osobitné 
podmienky.  Týka sa to najmä skupinových rezervácií.  

3. Príchod si, prosím, plánujte po 13:00, najlepšie pred 
18:00. Odchod pred 12:00. Výnimky sú po dohode možné. 

4. Po príchode sa nahláste a zaregistrujte na recepcii. Budeme 
potrebovať vaše meno a telefónne číslo ak by sme ho 
potrebovali v prípade vašej neprítomnosti (napr. pri náhlej 
zmene poveternostnej situácie). 

5. Ak ste si rezervovali niekoľko parciel, na recepcii sa registruje 
každá posádka parcely osobitne.  

6. Ak je recepcia zatvorená, zaregistrujte sa počas najbližšej 
otváracej doby. 

7. Umiestnite svoje kempingové vybavenie na parcele tak, aby 
neprekážalo ostatným v prejazde/prechode okolo. 

8. Celý areál má 16 ampérové elektrické prípojky. Každá parcela 
disponuje vlastnou prípojkou s elektromerom. Spotreba do 
10kw/deň sa nespoplatňuje. Odpočet elektromera je súčasťou 
check-in a check-out. 

9. Po 22:00 platí v Lehare nočný kľud. 
10. Reprodukcia hudby (aj cez deň) je povolená iba vtedy, ak nie je 

počuť za hranice parcely.  
11. Z kapacitných dôvodov je na parcele možné umiestniť 1 hlavné 

vybavenie pre kemping, a to obytné auto alebo obytný príves 
(+ auto) alebo stan. Okrem toho je možné na parcele umiestniť 
maximálne 1 stan s rozlohou max. 4 m² za doplatok 5e/noc. 

12. Z bezpečnostných dôvodov, v areáli poprosíme dodržiavať 
maximálnu povolenú Leharo-rýchlosť (5 km / h).  

13. Návštevníci sa musia vždy hlásiť na recepcii. S rešpektom k 
súkromiu ostatných hostí, autom do areálu vchádzať návštevy 
nebudú, to bude odstavené na vyhradenom mieste. Návšteva 
môže trvať maximálne dve hodiny. Každá osoba aj auto platí za 
vstup 1 EUR (vrátane detí). 



14. Prenocovanie návštevy je možné iba v prípade, že je na 
prenájom voľná ďalšia parcela a z návštevy sa stane tým 
pádom právoplatný - platiaci prenajímateľ parcely. 

15. Psy sú vítané. V zásade vždy na vodítku, v rámci vlastnej 
parcely výnimočne aj s výbehom. Nesmú spôsobovať 
obťažovanie ostatných a znečisťovať areál.  

16. Deti do 6 rokov musia používať sanitárnu budovu v sprievode 
rodiča.  

17. Aby sa zabránilo upchatiu kanalizačného potrubia, nie je 
dovolené splachovať vlhčené utierky, hygienické vložky, 
plienky a pod. do toalety! Odhoďte ich do odpadkového koša 
na toalete. Takisto, prosím, nesplachujte zvyšky stravy ani bio-
odpad. Na tieto účely sú vyhradené zberné nádoby. 

18. Ak máte objednávku/donášku jedla doručovanú 
doručovateľskou službou, dohodnite sa s doručovateľom nech 
počká pri bráne alebo ho tam čakajte vy. 

19. Fajčenie v sanitárnej budove nie je povolené. Pri fajčení na 
parcelách, berte prosím ohľad na ostatných, najmä svojich 
susedov, ktorých môže, aj vplyvom vetra, dym z cigariet 
obmedzovať. 

20.Stany na párty a provizórne prístrešky nie sú dovolené, a to ani 
ako náhrada markízy.  

21. Odpad sa u nás separuje čo najdôkladnejšie. Prosím, podieľajte 
sa na tom. Odpadkové koše a nádoby na recyklovaný odpad 
nájdete pri recepcii. 

22. Objemný odpad (napríklad kempingové stoličky, stoly, 
nafukovačky atď.) si, prosím, odvezte so sebou. 

23. Chemické toalety sa vyprázdňujú na určenom a označenom 
mieste. 

24. Zakladať (otvorený) oheň / táborák v akejkoľvek podobe nie 
je povolené. Nachádzate sa v národnom parku. Ak to počasie 
dovoľuje, môžete si prenajať naše prenosné ohnisko spolu s 
palivovým drevom. Je možné, že v určitých obdobiach nebude 
v areáli kvôli suchu možné grilovať a robiť oheň. 

25. Grilovanie je povolené za predpokladu, že je gril umiestnený 
najmenej 30 cm nad zemou, neprepaľuje trávu a nenecháva na 
parcele stopy po ohni. V jeho blízkosti by malo byť k dispozícii 
vedro s vodou pre prípad požiaru. Gril je dovolené používať iba 



na prípravu jedla, nie na vykurovanie. Tlejúce zvyšky uhlia sa 
musia uhasiť vodou nesmú byť vyprázdnené v prírode alebo v 
areáli.  

26. Platbu je u nás možné realizovať zatiaľ iba hotovostne. Vaša 
faktúra vám bude doručená e-mailom. S ohľadom na ekológiu 
- tlačená verzia dokladu je k dispozícii na požiadanie. 

27. Vo vlhkom počasí, ako iste viete, je tráva príliš citlivá na 
autá. Koľaje spôsobujú veľké poškodenia parciel, preto prosím, 
buďte ohľaduplní a obzvlášť dodržiavajte pokyny Leharo-tímu. 

28. Používanie detského ihriska a trampolíny je výlučne na vaše 
vlastné riziko. Maximálne 2 deti (do 150kg) bez topánok na 
trampolíne. 

29. Nájomca parcely je zodpovedný za zabezpečenie svojich 
osobných predmetov (bicyklov atď.). Leharo odmieta 
akúkoľvek zodpovednosť v prípade nehody súvisiacej s 
občianskoprávnou zodpovednosťou obytného automobilu.  

30. Všetci nájomcovia parciel súhlasia s dodržiavaním týchto 
interných predpisov a ustanovení. Každý oprávnený nájomca je 
zodpovedný za rušenie a nepríjemnosti spôsobené ľuďmi, ktorí 
s ním zdieľajú parcelu alebo ho navštívia. 


