
Dárková sada „Staň se skotským lordem“ 

 

Blahopřejeme Vám k dárkové sadě „Staň se skotským lordem“. Můžete se stát vlastníky jedné 

čtvereční stopy půdy v Glencairnu ve Skotsku. Registrací získáváte právo k používání titulu „Laird“

a možnost navštívit Lairds Retreat. 

 

Dárková sada obsahuje: 

Pokyny k registraci daru 

Český návod 

 

Zaregistrujte se nejlépe online, pokud nemáte přístup na internet vyplňte registrační formulář a 

odešlete poštou. Kód Vašeho dárkového balení má platnost 12 měsíců od data prodeje, takže máte 

na registraci 12 měsíců. Doporučujeme Vám zaregistrovat se co nejdříve. 

 

Po zaregistrování se stanete oprávněným vlastníkem pozemku ve Skotsku a bude Vám zaslán 

potvrzující certifikát. Poté můžete užívat titul „laird“ a máte možnost navštívit Váš pozemek. 

Pozemek se nachází v Glencairnu. Z důvodu ochrany životního prostředí tam ovšem není žádným 

způsobem označeno vlastnictví Vašeho pozemku a nejsou tam ani žádná zařízení. Proto Vám 

doporučujeme návštěvu „Lairds retreat“. 

 

Titul i pozemek lze dále dědit. Pokud budete o změně informovat společnost Scottish Highland 

Titles Váš titul i pozemek může být předán dědicům. 

 

Příjemce tohoto daru bude vlastnit čtvereční stopu pozemku ve Skotsku. Z tohoto důvodu získá titul

Laird/Lady. Přestože budete uvedeni na seznamu vlastníků tototo pozemku, nemůžete na tomto 

pozemku žít, nijak ho vylepšovat ani rozvíjet tento pozemek. Dokument stvrzující vlastnictví a 



přiznaný titul nemohou být prodány za účelem zisku. Vlastník nesmí získávat žádný příjem nebo 

jiné finanční benefity z tohoto pozemku. Tyto tituly jsou oficiální pro vlastníky pozemků ve 

Skotsku a odpovídají ekvivalentu Lord/Lady ve Velké Británii. Dokumenty stvrzující titul 

Laird/Lady byly vypracovány skotskými právníky, aby byla odpovědnost za vadu v titulu 
způsobenou skotským právníkem. Za žádných okolností tento dokument neopravňuje k používání 

britských titulů Lord/Lady. Jedná se pouze o dárek a tak s ním musí být nakládáno. 

Pokyny k registraci daru 

 

Registrační kód Vašeho dárkového balení („Your unique gift registration code“) a datum skončení 

platnosti dárkového balení („Gift pack expiry date“) je uvedeno na originále na stránce „Gift 

registration instructions“ pod čárovým kódem. 
K registraci prosím navštivte: 

 www.registrergiftbox.com 

 Učiňte následující kroky: 

– zadejte registrační kód 

– zadejte celé Vaše jméno 

– zadejte Vaši adresu 

Registrace online, kterou také doporučujeme výrazně zkrátí dobu čekání na titul „Laird“ a na 

potvrzující certifikát a kartu o pravosti certifikátu. 

 Pokud nemáte přístup na internet, vyplňte přiložený formulář (v originále na straně „Gift 
registration instructions“) a odešlete tuto kompletní stránku na adresu: 
GIFT REPUBLIC
PO BOX 60172
LONDON
SW19 2TF
UNITED KINGDOM

 Pokud se rozhodnete zaregistrovat poštou, pečlivě si uschovejte registrační kód Vašeho daru. 
Vyplňte čitelně tiskacím písmem. Chyby není možné opravovat. 

Title – titul 
Mr – pan 
Mrs – paní 
Ms – slečna 
First name – křestní jméno 



Surname – příjmení 
Delivery address – doručovací adresa 
Postcode – PSČ 
Telephone – telefon 
Email address – emailová adresa 

Lairds retreat“ 

 

je společnost Scottish Angus Survival, která vlastní 10 akrů krásných pozemků - mírně se 

svažujících kopců u břehů jezera Riddon, které je považováno za jedno z nejčistčích a 

nejkrásnějších ve Skotsku.v Argylu ve Skotsku, které byly nazvány „Laird retreat“. 

 

Po registraci obdržíte kartu o pravosti certifikátu, která Vám umožní přístup na „Lairds Retreat na 

břehu jezera Riddon v Argyllu. Lairds retreat zde nabízí vhodné podmínky pro rybaření, plavbu na 

lodích, turistiku a vodní sporty. Výhodou pro turisty a táborníky je čistý vodní proud, přitékající do 

jezera. 

 

Po registraci obdrží příjemce potvrzení o titulu „Tittle Confirmation Certifikace“ a „Proof of tittle“. 

Tato karta je nezbytná pro návštěvu Laird Retreat. 

Návštěvníci s titulem „Laird“ mohou být doprovázeni hosty. 

Instrukce pro přístup k vašemu pozemku 

 

Z Glasgow jeďte po dálnici A8 do Gourocku. 

Trajektem jeďte z Gourocku do Dunoon. 

Dále po A815 na sever jezera Striven. 

Poté jeďte po B836 do Auchenbrecku a po A886 do Kinlochruelu. 

Najděte spouštěcí molo pro lodě na jezeru Riddon, Lairds Retreat se nachází na jih od něj. 

 



Kontaktní údaje Lairds Retreat 

Telefon: 01241 430 643 

Pomoc životnímu prostředí: 

 

Skotská Vysočina je považována za jednu z mála zbývajících světových přírodních rezervací. 

Společnost South Angus Survival má za cíl ji i nadále udržovat v tomto stavu. 

Od roku 1983, získávala společnost South Angus pozemky na Skotské Vysočině, aby ji ochránila 

pro radost dalších generací. 

Koupí čtvereční stopy pozemku na Skotské Vysočině se nestanete pouze nositelem titulu Laird, ale 

také významně přispějete k ochraně této oblasti před nežádoucími změnami v budoucnosti. 

Mnoho přírodních rezervací na Skotské Vysočině byla nahrazeno pozemky se Skandinávskou 

Sosnou, což pro tuto oblast není přirozený strom. 

South Angus Survival se zajímá o dopad této změny na místní rostliny a divokou zvěř. 

Součástí pokračujících programů obnovy a ochrany přírody společnosti South Angus Survival je 

výsadba mnoha typů přirozených stromů pro tuto oblast jeřábu, olše, vrby a habru. Cílem je vytvořit

přirozenou zalesněnou krajinu, kde by mohla divoká zvěř žít v bezpečí. 

Každý člověk, který zakoupí dárkové balení Laird or Lady pomáhá chránit krajinu a také zajistit, že 

současná přírodní podoba této oblasti zůstane zachována i v budoucnosti. 





 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 




