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PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD GALERIE SLADOVNA 

1. Upozornění pro návštěvníky 

1.1. Veškeré expozice jsou určeny pro děti od 3 do 99 let. Výjimku tvoří expozice 

Pilařiště, která je určena dětem ve věku 1-6 let.  

1.2. Z důvodů bezpečnosti smí dítě využívat expozice pouze pod dozorem dospělé osoby! 

Všechny děti musí být doprovázeny zodpovědnou dospělou osobou, která za ně plně 

odpovídá po celou dobu pobytu.  

1.3. Návštěvníci se mohou pohybovat pouze v prostorech vyhrazených pro jejich pohyb. 

1.4. Návštěvníci jsou povinni respektovat v označených expozicích vstup bez bot. 

1.5. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout dohlížející osobu (lektora). 

1.6. Vzniklé závady, problémy nebo úrazy je třeba nahlásit dohlížející osobě (lektorovi) 

nebo na recepci.  

1.7. Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá 

doprovázející dospělá osoba. 

1.8. Veškeré herní prvky, zařízení, přístroje se používají na vlastní nebezpečí bez ohledu 

na závazek provozovatele udržovat zařízení v provozuschopném a bezpečném stavu. 

1.9. Vstupem do expozice uznávají návštěvníci provozní řád a všeobecné obchodní 

podmínky. 

1.10. Doprovod nebo rodič nesou plnou zodpovědnost a ručí při použití všech 

zařízení Galerie za škody způsobené jím či dítětem nedbalostí nebo úmyslem nebo za 

škody způsobené jiným návštěvníkům. 

1.11. Fotografování pro profesionální účely nebo pro tisk je nutno předem domluvit 

s vedením Galerie. 

1.12. Vedení Galerie neručí za ztrátu, krádež nebo škodu na movitém majetku během 

pobytu v objektu. 

2. Bezpečnost 

2.1. Návštěvníci Galerie jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali sebe, ani ostatní 

návštěvníky. 

2.2. Návštěvníci nesmí do expozice přinášet skleněné a ostré předměty (např. skleněné 

lahve, nůž, nůžky, injekční stříkačky …) a zbraně. 

2.3. V prostoru expozic je zakázána manipulace s otevřeným ohněm. 

2.4. Donesené jídlo a pití je možno konzumovat pouze v prostorách k tomu vyhrazených. 

2.5. Doprovod je povinen zajistit, aby si jeho dítě nepočínalo agresivně a aby 

neohrožovalo ostatní návštěvníky. 

3. Hygiena 

3.1. Do prostoru Galerie je zákaz vstup návštěvníků vykazujících známky infekčního 

onemocnění (zvracení, průjem, rýma,… )  nebo těch, kteří jsou v tzv. karanténě nebo 

mohou přenášet parazity (např. vši, blechy). 

3.2. V prostoru Galerie je zakázána konzumace alkoholu a užívání drog. 

3.3. V objektu je zakázáno kouření. 

3.4. Návštěvníci jsou povinni v prostorách Galerie udržovat čistotu. Odpadky musí 

vyhazovat do určených nádob a případné znečištění vyčistit či nahlásit lektorovi. 

Při porušení provozního řádu je lektor oprávněn vykázat návštěvníky z Galerie. 
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