Zasady odwiedzin - oddzielny obiekt piechoty MO - S5 „Na szlaku”
I.

Postanowienia ogólne

1) Muzeum jest obs ugiwane przez Klub vojenské historie Bohumín, z. s.
2) Niniejsze Zasady odwiedzin dotycz odwiedzaj cych budynek MO-S5, uczestników
organizowanych imprez w budynku lub jego okolicy oraz inne osoby wchodz ce na teren obiektu.
Wej cie do obiektu jest na w asne ryzyko.

II.

Godziny otwarcia

1) Muzeum jest otwarte dla zwiedzaj cych od kwietnia do wrze nia oraz 28 pa dziernika w
weekendy i w wolne dni pa stwowe od 14.00 do 18.00. Obiekt mo na zwiedza na zewn trz po
wcze niejszym uzgodnieniu nawet po godzinach otwarcia.
2) Wycieczki grupowe i grupy szkolne musz by og oszone z wyprzedzeniem telefonicznie lub
przez e-mail.
3) Dni i godziny wizyt mo na dostosowa do warunków pracy. Informacje na temat zmian s zawsze
udost pniane odwiedzaj cym za po rednictwem strony internetowej Muzeum.

III. Wst p
1) Wst p jest odp atny przed rozpocz ciem wycieczki. Jego kwota jest publikowana na stronach
internetowych Muzeum i jego siedzibie.
2) Wst p musi by zap acony wy cznie gotówk , w koronach czeskich, euro lub z otych.
3) Po uiszczeniu op aty wst pnej go otrzyma bilet, który ma ze sob przez ca y czas wycieczki. Nie
ma biletu dla grup szkolnych, ale paragon. Pokwitowanie s y jako bilet i jest wa ne na ten
dzie . Bilet jest nieprzeno ny, jest wa ny tylko w dniu zakupu i tylko na jedn wycieczk .
4) Kupuj c bilet, go zobowi zuje si do przestrzegania przepisów dotycz cych odwiedzin.
5) Bezp atny wst p do nieruchomo ci jest dla osób poni ej 15 roku ycia i Wychowawców
pedagogicznych, trenerów, liderów zespo ów dzieci cych) towarzysz cy grupie dzieci.
6) Grupy dzieci (klasy szkolne, kluby pozalekcyjne, obozy dla dzieci) maj prawo do obni onych
op at za wst p.
IV. Wycieczki z przewodnikiem
1) Wycieczkom z przewodnikiem towarzyszy przewodnik i osoba towarzysz ca. Nie ustalono
minimalna liczba osób na wycieczk . Maksymalna zalecana liczba osób dla jednej wycieczki
osobowej to 15 osób.
2) Dzieciom poni ej 15 roku ycia mog towarzyszy osoby powy ej 15 roku ycia. Te osoby s
odpowiedzialne za ich bezpiecze stwo i zachowanie.
3) Za wycieczki szkolene, pozaszkolne ponosi odpowiedzialno osoba doros a towarzysz ca grupie
– wychowawca pedagogiczny.
4) Wycieczki rozpoczynaj si o 14:00, 15:00, 16:00 i 17:00.
5) Trasa trwa oko o 60 minut.

V.

Ochrona zabytku i bezpiecze stwo zbiorów

1) Odwiedzaj cy s zobowi zani do zachowania si zgodnie z zasadami wspó ycia obywatelskiego
z godno ci odpowiadaj
historycznemu, spo ecznemu i kulturalnemu znaczeniu obiektu
podczas jego pobytu w budynku i okolicy.
2) Odwiedzaj cy s zobowi zani do przestrzegania wskazówek przewodnika.
3) Dost p do nieruchomo ci jest zabroniony osobom podejrzanym o pija stwo lub u ywanie
narkotyków.
4) Psy mog by wprowadzane tylko za zgod przewodnika.
5) Zabronione jest uszkodzenie jakiegokolwiek obiektu, ekspozycji lub jakiejkolwiek innej w asno ci
w budynku i okolicy, lub:
przeprowadza manipulacje przy eksponatach i wystawianych przedmiotach,
opuszczenie wycieczki z przewodnikiem i odej cie od przewodnika i grupy,
przeszkadza w interpretacji przewodnika lub utrudnia zwiedzaj cym zobaczenie obiektu
lub zbiorów
je i pi w budynku, wchodzi do budynku z jedzeniem, lodami, napojami itp.
wyrzucanie mieci poza pojemniki na mieci
inaczej zak óca spokój i porz dek.
6) W budownictwie dopuszcza si fotografi , filmowanie i inn dokumentacj do osobistego u ytku
go cia. Go nie mo e fotografowa zabezpieczenia obiektu.
7) Go , który spowodowa jakiekolwiek szkody w muzeum z w asnej winy, jest zobowi zany do ich
refundacji zgodnie z ogólnie obowi zuj cymi przepisami
VI. Ochrona przeciwpo arowa i bezpiecze stwo go ci
1) Palenie i obchodzenie si z otwartym ogniem jest surowo zabronione wewn trz budynku. Podczas
palenia przed obiektem zabronione jest wyrzucanie niedopa ków poza obszar zastrze ony.
2) Odwiedzaj cy s zobowi zani do zapewnienia zwi kszonego bezpiecze stwa osobistego,
zw aszcza podczas poruszania si po schodach, korytarzach w budynku lub w otwartym terenie w
pobli u budynku.
3) Podczas przerwy w dzia aniu o wietlenia go cie pozostan na miejscu i b
post powa zgodnie
z instrukcjami przewodnika.
4) W przypadku powtarzaj cego si nieprzestrzegania instrukcji bezpiecze stwa i naruszenia zasad
odwiedzaj cych, go zostanie wyproszony z obiektu bez zwrotu op aty za wst p.
5) Klub vojenské historie Bohumín nie ponosi odpowiedzialno ci za wypadki i szkody wynikaj ce z
naruszenia regulaminu przez go cia.
VII. Postanowienia ko cowe
1) Go cie mog sk ada swoje yczenia, skargi i komentarze na pi mie do Ksi gi Go ci
dost pnej w budynku lub do dowolnego innego przedstawiciela ustawowego Stowarzyszenia.
2) Niniejszy Regulamin wchodzi w ycie z dniem wydania.

Dzi kujemy wszystkim odwiedzaj cym za konsekwentne przestrzeganie zasad regulaminu.

Bohumín, 29 pa dziernika 2016

Klub vojenské historie Bohumín, z. s.

