
NÁVŠTĚVNÍ   ŘÁD   MUZEA   ŠUMAVY
  

expozice
Sušice, Kašperské Hory, Železná Ruda, Dobrá Voda

Návštěvní doba

1. Návštěvní doba expozic muzea je vyznačena na jednotlivých objektech. 
2. Poslední prohlídka je možná nejdéle půl hodiny před ukončením návštěvní doby - je nutno respektovat   
    sdělení zaměstnanců muzea o povinnosti ukončit návštěvu ve stanovenou dobu.
3. Polední přestávka, pokud není zajištěn nepřetržitý provoz, je v době od 12°° do 1245 hodin.

Vstupné

1. Za prohlídku expozic a výstav se platí vstupné předem. Výše vstupného, rozsah poskytovaných slev a 
    podmínky volného vstupu stanoví ředitelka muzea a jsou vyvěšeny na pokladnách.
2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku ( vedoucí výpravy hromadný blok ). Návštěvníci 
    jsou povinni vstupenku uchovat po celou dobu prohlídky a na požádání ji předložit.
3. Vstupenka platí pro jednu návštěvu objektu. Zakoupenou vstupenku nelze vracet.

Prohlídka expozic a výstav

1. Skupinovým výpravám lze zajistit prohlídku na určitý den a hodinu po předchozím písemném nebo 
    telefonickém objednání. Neohlásí-li se objednaná výprava v určenou dobu u pokladny muzea, ztrácí právo   
    na přednostní prohlídku expozic.
2. Prohlídka expozic i výstav je volná, avšak na základě předchozího objednání lze zajistit prohlídku s 
    výkladem.
3. Děti ve věku do 10 let mají vstup do muzea povolený  pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Návštěvníci nesmí vstupovat do expozic s deštníky a většími zavazadly - batohy, kabely aktovky atd. 
    Zavazadla se odkládají na vymezeném místě.
5. Odpovědnost za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.

Ochrana a bezpečnost sbírek a objektu

1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců muzea. Při neuposlechnutí pokynů vydaných 
    v zájmu bezpečnosti návštěvníků, sbírek i objektu může být návštěvník vykázán z muzea bez nároku na 
    vrácení vstupného. Kromě toho se vystavuje nebezpečí postihu podle obecně platných předpisů.
2. Osobám v silně znečištěném oděvu nebo důvodně podezřelým z opilosti je vstup do muzea zakázán.
3. Je zakázáno jakkoliv poškozovat a ohrožovat objekt, sbírky muzea a jiný majetek který se v areálu   
    muzea nachází. Zejména je zakázáno:
    - dotýkat se vystavených exponátů
    - psát a malovat po stěnách
    - rušit hlukem ( hlasitou hudbou, zpěvem, hlasitými projevy atd. ) ostatní návštěvníky muzea
    - jíst a pít v prostorách muzea, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji atd.
    - pobíhat a klouzat se v expozicích
    - kouřit v prostorách celého objektu a manipulovat s otevřeným ohněm
    - trhat květiny a  poškozovat jinou zeleň v areálu muzea
    - vodit do muzea psy a jiná zvířata

4. Ve všech expozicích muzea je zakázáno fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace.
    Pro vědecké, dokumentační, propagační, případně jiné účely může povolit výjimku na základě osobní  
    či písemné žádosti pouze ředitelka muzea.

V Sušici dne: 1.1.2017

Mgr. Zdeňka Řezníčková
ředitelka Muzea Šumavy
Muzeum Šumavy Sušice, p.o.


