Návštěvní řád Milevského muzea
1. Vstup do návštěvních prostor Milevského muzea je povolen jen s platnou vstupenkou. Pokladna
muzea vydá každému návštěvníkovi vstupenku s označením data platnosti a ceny. Z bezpečnostních
důvodů může být počet návštěvníků v expozicích a na výstavách omezen. Organizované skupiny
mohou mít nanejvýš 50 osob. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků muzea.
2. Informace o vstupném je k dispozici v pokladně muzea. Vstupné se hradí hotově v Kč. Případné
placení fakturou u hromadných návštěv je nutno předem dohodnout s vedením muzea.
3. Před vstupem do expozic muzea je návštěvník povinen odložit v určeném prostoru v pokladně
veškerá zavazadla (příruční tašky, kufříky, batůžky), dále deštníky a ostatní zavazadla včetně
dětských nosítek.
4. Osoba vstupující do prostor Milevského muzea bere na vědomí a svou účastí výslovně souhlasí s tím,
aby pořadatel bezplatně pořizoval zvukový a obrazový záznam akce, včetně fotografií účastníků a
souhlasí se zveřejněním takových záznamů na internetových stránkách, v médiích a propagačních
materiálech za účelem informování o akci a prezentace organizace. Pokud si nepřejete být
fotografováni ani být na jiném druhu záznamu pro účely Milevského muzea, případně se vám tato
situace už stala, napište nám na gdpr@muzeumvmilevsku.cz.
5. Do expozice muzea je zakázán vstup se střelnými i chladnými zbraněmi, a dále se zvířaty,
s výjimkou vodících psů pro nevidomé návštěvníky.
6. Expozice jsou přístupny od března do prosince vždy od 9 – 12 a od 13 – 17 hodin. O výjimkách
z této doby rozhoduje vedení muzea.
7. Prodej vstupenek je zahájen současně s otevřením muzejních expozic a končí vždy 30 minut
před skončením návštěvní doby. Poslední návštěvníci mohou vstoupit do muzea 30 minut před
skončením návštěvní doby.
8. Na konec návštěvní doby jsou návštěvníci upozorněni pracovníky dozoru vždy 10 minut před
skončením prohlídek. Návštěvníci jsou povinni opustit prostory muzea se skončením návštěvní doby.
9. Návštěvníci muzea jsou povinni zachovávat při prohlídce expozic a výstav maximální opatrnost.
Dotýkat se smí jen takových exponátů, které jsou takto výslovně označeny.
10. V expozicích a na výstavách muzea platí zákaz fotografování a filmování. Výjimky může povolit
ředitel muzea nebo jeho zástupce.
11. V prostorách muzea, mimo místa k tomu určená, je návštěvníkům zakázáno kouření a konzumace
jídel a nápojů.
12. Osoby, které svým chováním mohou poškodit vystavené sbírkové předměty nebo ohrozit bezpečnost
návštěvníků (pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, ve znečistěném oděvu atd.) nemají
do návštěvních prostor přístup, popřípadě z nich mohou být vykázány.
13. Způsobí-li návštěvník porušením tohoto řádu nebo jinou nepřiměřenou činností škodu, bude s ním
sepsán protokol. V případě neochoty návštěvníka k tomuto kroku bude vyžádána asistence Policie
ČR. Rozsah a výše škody včetně způsobu náhrady bude stanovena vedením muzea, případně
znaleckým posudkem.
14. Stížnosti mohou návštěvníci uplatňovat bezprostředně u ředitele muzea nebo jeho zástupců.
15. Jakékoli kontrolní orgány vyčkají v pokladně muzea po svém ohlášení příchodu odpovědného
pracovníka muzea a teprve v jeho doprovodu mohou vstoupit do prostor muzea.
16. Milevské muzeum nenese zodpovědnost za zranění a škody vzniklé v důsledku porušení Návštěvního
řádu.

Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem 1. 11. 2018
………………………………………………………….
ředitel muzea

