NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PARKU
v areálu Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Park je majetkem České republiky, provozovatelem je Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
V zájmu nerušeného užívání se vydává tento návštěvní řád, který je závazný pro všechny jeho
návštěvníky.
1.

Návštěvníci jsou povinni dodržovat základní pravidla slušnosti, ohleduplnosti k jiným
návštěvníkům i k veškerému vybavení, udržovat v areálu pořádek a čistotu (odpadky umisťovat
do k tomu určených nádob).

2.

K pohybu v parku je povoleno využívat pouze určené trasy. Je zakázáno poškozovat vybavení a
zařízení parku včetně exponátů a zeleně.

3.

V celém areálu je zakázána jízda motorových vozidel, na kolech, koloběžkách, kolečkových
bruslích, segway, skateboardech a podobných zařízeních (s výjimkou vjezdu motorových vozidel
na dvůr z ulice Lipanská – na základě povolení správce).

4.

V parku je zakázána konzumace alkoholu a požívání návykových látek (výjimku tvoří podávání
nápojů v rámci akcí muzea).

5.

V parku je přísný zákaz volného pobíhání psů. Majitel psa je povinen si po něm uklízet
exkrementy.

6.

V celém areálu je přísně zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm, palnými, sečnými a
bodnými zbraněmi, výbušninami všeho druhu, zápalnými a jinak nebezpečnými látkami nebo
předměty.

7.

Je zakázáno nadměrným hlukem rušit ostatních návštěvníky parku a obyvatele přilehlých
nemovitostí. V areálu parku je zakázáno nocovat nebo ho využívat k delšímu souvislému pobytu.

8.

Pohyb dětí v parku je možný pouze krátkodobě (za účelem průchodu), po dobu delší se děti
mohou v parku zdržovat pouze pod dozorem dospělé osoby, která za dítě odpovídá.

9.

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků muzea vydaných zejména v souvislosti
s ochranou vystavovaných exponátů, bezpečností návštěvníků, ochrany vybavení parku a zajištění
dodržování zde uvedených pravidel. V opačném případě mají zaměstnanci právo návštěvníka
z parku vykázat.

10. Areál parku je pod dohledem bezpečnostního kamerového systému. Návštěvníci parku,
včetně účastníků oficiálně pořádaných akcí, berou na vědomí a projevují svůj souhlas
s pořízením zvukového a obrazového záznamu pro potřeby muzea a také s přiměřeným
zveřejněním těchto záznamů obvyklým způsobem (na internetových stránkách, v médiích,
propagačních materiálech apod.).
Pozn.: Případné výhrady k uvedenému ustanovení je nutno ihned oznámit na: info@msb-jablonec.cz.

11. Své připomínky, návrhy nebo výhrady k návštěvě parku mohou návštěvníci uvést v návštěvní
knize ve vestibulu muzea (zejména v případě negativních připomínek uvítáme zanechání
kontaktu, na nějž budeme moci reagovat) nebo je poslat na: info@msb-jablonec.cz.
V Jablonci nad Nisou dne: 1. 4. 2020
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ředitelka muzea

