Hv zdárna a planetárium eské Bud jovice
s pobo kou na Kleti
NÁVŠT VNÍ ÁD
Hv zdárny a planetária eské Bud jovice
1. Pro exkurze ve ejnosti jsou ur eny prostory planetária, kinosálu, kopule a výstavní haly.
2. Vstup do kopule, planetária a kinosálu HaP je povolen jen s platnou vstupenkou, kterou
pracovníci HaP p ed za átkem programu prodají každému návšt vníkovi.
Z bezpe nostních d vod m že být po et návšt vník na po adu omezen.
3. Informace o vstupném a programu je zve ejn na na plakátech HaP nebo na internetových
stránkách www.hvezdarnaCB.cz. Vstupné se hradí v hotovosti v K . P ípadné placení
fakturou je nutno oznámit p edem p i objednávce (je možné pouze pro v tší skupiny).
Organizované skupiny mohou vstupné uhradit hromadn .
4. P ed vstupem do prostor HaP je návšt vník povinen odložit v šatn veškeré p edm ty o
rozm rech v tších než 30 x 40 cm, nap . deštníky, brašny, tašky a veškerá zavazadla.
5. D ti do 10 let mají povolen vstup do objektu pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
6. Do prostor HaP je zakázán vstup se zbraní, dále je zakázáno vpoušt t jakákoliv zví ata
s výjimkou vodícího psa pro nevidomé i asisten ního psa.
7. Výstavní hala je voln p ístupná a je otev ena dle otevírací doby HaP.
8. Návšt vníci jsou povinni zachovávat p i prohlídce maximální opatrnost
9. Návšt vníci jsou povinni ve všech prostorách dodržovat pokyny pracovník HaP,
udržovat po ádek a dodržovat provozní ády, bezpe nostní i požární p edpisy.
10. Za chování žák školních výprav na výukových i jiných po adech je po celou dobu
návšt vy HaP zodpov dný pedagogický dozor. V p ípad vážného porušení norem
slušného chování, bezpe nostních i požárních p edpis nebo organiza ních ád m že
být jednotlivec, resp. celá skupina z po adu vykázána bez náhrady vstupného.
11. P i po adech platí p ísný zákaz fotografování, filmování a používání jiných záznamových
za ízení, s výjimkou p ípad povolených editelem HaP.
12. B hem po adu platí p ísný zákaz používání mobilních telefon .
13. B hem p edstavení v planetáriu a v p ednáškovém sálu musí návšt vníci za sníženého
osv tlení setrvat na svých místech a nepohybovat se voln po místnosti. Pokud návšt vník
b hem p edstavení odejde ze sálu, nelze ho z bezpe nostních d vod vpustit zp t.
14. V p ednáškovém sálu, v planetáriu a kopuli je zakázána konzumace jídla a pití a v budov
i na celém pozemku HaP platí p ísný zákaz kou ení a používání otev eného ohn .
15. Osoby pod vlivem alkoholu, návykových látek, osoby zne išt né, které svým chováním
mohou poškodit majetek HaP nebo ohrozit bezpe nost návšt vník , nemají do prostor
HaP p ístup, p ípadn z nich mohou být vykázány.
16. Po ady za ínají p esn v p edem stanovenou dobu! P i pozdním p íchodu se m že stát, že
objednaný po ad bude zm n n. Délka každého po adu je uvedena v nabídce a nelze
libovoln m nit! Po ítejte nejmén s desetiminutovou rezervou p i organiza ních
záležitostech (vstupné, šatna, p esuny žák z planetária do kinosálu apod.). Na pozd jší
zm ny nelze brát ohled v d sledku návaznosti dalších exkurzí.
17. Hromadné návšt vy objednávejte, prosím, vždy p edem telefonicky. Takto objednané
programy se mohou po domluv s pracovníky hv zdárny uskute nit i mimo uvedené
otevírací dny a hodiny.
18. Z provozních d vod není možné rozši ovat po ady dalším výkladem.
19. Na ukon ení návšt vní doby jsou návšt vníci upozor ováni pracovníky dozoru 10 minut
p ed skon ením návšt vní doby. Po této výzv jsou návšt vníci povinni opustit prostory
HaP se skon ením návšt vní doby.

20. Zp sobí-li návšt vník porušením tohoto návšt vního ádu nebo jinou nep im enou
inností škodu HaP, bude s ním sepsán protokol. P i neochot návšt vníka prokázat
totožnost bude vyžádána asistence Policie R. Rozsah, výše a zp sob náhrady se ur í
podle p íslušných p edpis a bude vymáhán na návšt vníkovi právní cestou.
21. P ipomínky, podn ty a návrhy mohou návšt vníci uplat ovat u editele Hv zdárny a
planetária eské Bud jovice s pobo kou na Kleti (písemn , e-mailem i osobn ) i u
vedoucího Hv zdárny a planetária eské Bud jovice (písemn , e-mailem i osobn ) –
kontakt je uveden na stránkách http://www.hvezdarnaCB.cz.
Tento návšt vní ád vstupuje v platnost dnem 1. íjna 2009.
Ing. Jana Tichá
editelka HaP

