Návštevný poriadok
Expozícia tatranskej prírody má kultúrno - výchovné
ciele. Slúži
na relax a oddych návštevníkov. Prináša možnosť poznávať a pozorovať
pestrú kvetenu, charakteristické dreviny:
 pre širokú verejnosť bez ohľadu na fyzickú kondíciu
 počas uzáveru vysokohorského prostredia
 príležitosť zoznámiť sa s druhmi, ktoré nerastú pri značkovaných
 turistických chdníkoch
 v záujme ochrany prírodného prostredia TANAPu si milovníci
skalničiek môžu zakúpiť sadeničky tatranských rastlín a drevín.
Prvoradým cieľom Expozície tatranskej prírody je poznávanie tatranskej
prírody ako aj záchrana a zachovanie vzácnych a ohrozených druhov
tatranskej flóry, ich ochrana a výchova k aktívnemu vzťahu k tatranskej
prírode.

Tento poriadok upravuje práva a povinnosti návštevníkov
v priestoroch Expozície tatranskej prírody
1. Návštevníci Expozície tatranskej prírody sa môžu pohybovať len
po vyznačených chodníkoch okolo alpín (skaliek), tak aby
nedochádzalo k zbytočnému poškodzovaniu, alebo úhynu rastlín,
drevín a živočíchov.
Sadenice rastlín ako aj propagačný materiál je možne si zakúpiť
v pokladni.
2. Nie je povolené :
 vstupovať na alpína (skalky)
 trhať rastliny a zbierať semená rastlín
 vystupovať na vodopád
 hádzať kamene do jazier a potokov
 odhadzovať odpadky, alebo inak znečisťovať areál
a vodné plochy
3. Vodenie psov v areáli je povolené na vodítku.

Visitor´s order
The Exhibition of the Tatra nature serves for cultural and educational
purposes.
It offers a possibility to observe and discover miscellaneous vegetation and
its characteristic species:
 for general public regardless of their physical form
 while the mountain area is closed
 opportunity to get to know the species which do not usually grow
nearby marked hiking tracks
 in order to protect the Tatra nature, lovers of alpine plants can buy
seedlings of Tatra flowers and coniferous species
The primary aim of ETP is discovering and observing the beauties of the
Tatra nature as well as protection and preservation of precious and
endangered Tatra flora species, and teaching to have an active relationship
towards the Tatra nature.
This visitor´s order defines rights and obligations for visitors in the whole
area of The Exhibition of the Tatra Nature:
1. Visitors of The Exhibition of the Tatra Nature may walk on given paths
around the alpines only without causing unnecessary damage or dying of
plants, trees or animals.
Seedlings of plants as well as promotional materials can be
bought at the cash desk.
2.

It is not allowed :
-

3.

to enter alpines
to pick plants and collect seeds of the plants
to climb the waterfall
to throw stones into lakes and brooks
to throw rubbish or to pollute the ground and water

Dogs must be kept on a lead

