Regulamin zwiedzania muzeum Milana Dobeša
1. Ekspozycja muzeum otwarta jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00, oraz przez weekendy
i dni świąt państwowych w godzinach od 12:00 do 20:00. Jakiekolwiek zmiany w godzinach pracy muzeum będą umieszczone z
dostatecznym wyprzedzeniem na stronach internetowych muzeum oraz za pośrednictwem środków masowego przekazu.
2. Cennik oraz wszelkie informacje dotyczące wstępu na ekspozycję wraz z listą przysługujących ulg są wywieszone w kasie muzeum
oraz na stronach internetowych muzeum Milana Dobeša. Bilet wstępu zakupuje się w czeskich koronach, w przypadku wcześniejszej
umowy można także dokonać zakupu biletu wstępu na fakturę.
3. Wstęp do ekspozycji muzeum jest dozwolony zwiedzającemu jedynie po zapłaceniu opłaty za bilet wstępu.
4. Dolní Oblast Vítkovice z.s (zwany dalej „Stowarzyszeniem”) zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć w ekspozycji muzeum
Milana Dobeša, natomiast odwiedzający kupnem biletu i wejściem na ekspozycję potwierdza na czas nieokreślony prawo
stowarzyszenia do użycia fotografii odwiedzającego w celach reklamowych na stronach internetowych muzeum, Facebooku oraz w
prasie.
5. Użycie fotografii odwiedzającego będzie ograniczone jedynie z zakresie nieporuszającym jego praw społecznych i obywatelskich.
6. Teren ekspozycji jest monitorowany systemem kamer.
7. Z powodów bezpieczeństwa ogranicza się maksymalną liczbę osób którzy jednocześnie mogą przebywać na terenie ekspozycji.
Grupy zorganizowane mogą liczyć maksymalnie po 20 osób. Odwiedzający zobowiązani są do przestrzegania zaleceń pracowników
MDM oraz pracowników ochrony Wielofunkcyjnej Hali Gong (Multifunkční aule Gong).
8. Dzieci do lat 15 mogą odwiedzać ekspozycję jedynie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna.
9. Przed wizytą na ekspozycji każdy odwiedzający ma obowiązek pozostawić na recepcji większe przedmioty (parasole, torby
podróżne, plecaki oraz wszelkie nosidełka dla dzieci noszone na plecach).
10. Obowiązuje zakaz wstępu na ekspozycję ze zwierzętami, wyjątkiem są psy-przewodnicy dla osób niewidomych.
11. W muzeum obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania eksponatów i instalacji oraz zbliżania się do nich na odległość mniejszą niż
30 cm.
12. Fotografowanie w muzeum jest dozwolone jedynie bez użycia lampy błyskowej, chyba, że w wybranych częściach ekspozycji są
oznaczenia zezwalające na robienie tego typu zdjęć. Filmowanie i fotografowanie w celach profesjonalnych dozwolone jest jedynie
poprzez wcześniejszą pisemną zgodę udzieloną przez stowarzyszenie.
13. Odwiedzającego obowiązuje nakaz utrzymania porządku i czystości. Na terenie ekspozycji zakazuje się jeść, pić, palić,
zachowywać się głośno oraz przeszkadzać innym odwiedzającym.
14. Osoby będące pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających, lub osoby w przypadku których istnieje duże
prawdopodobieństwo zniszczenia dzieł na ekspozycji nie mają wstępu na teren ekspozycji lub też mogą być poproszone o
opuszczenie terenu wystawy.
15. Wszelkie uwagi dotyczące pracy muzeum i ekspozycji odwiedzający mogą zgłaszać bezpośrednio do kierownika ekspozycji
będącego aktualnie do dyspozycji.
16. Osoby naruszające regulamin zwiedzania mają prawo być usunięci z obszaru ekspozycji.
Poniższy regulamin obowiązuje od dnia 13 lipca 2017 roku.

