NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VÝSTAVY
Trnkova Zahrada v areálu Vltavanů 229, Restauraci & Kavárně Korkorán
1. Výstava Trnkova Zahrada
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Vstup na výstavu Trnkova Zahrada v areálu Vltavanů 229, Restauraci & Kavárně Korkorán je návštěvníkovi
povolen po zaplacení vstupného. Každému návštěvníkovi bude vydána vstupenka, která platí v den zakoupení.
Informace o vstupném je vyvěšena u pokladny. Vstupné se hradí v hotovosti v Kč. Nárok na slevu na vstupném je
potřeba prokázat platným průkazem (Lítačka, ZTP, ZTP-P, občanský průkaz pro důchodce od 70 let věku).
Návštěvník bere na vědomí, že jeho pohyb je zaznamenáván online kamerovým systémem na webovou stránku
www.zahrada2.cz bez pořizování záznamu. Tento postup provozovatele nezasahuje do zájmů chráněných zák. č.
101/2000 Sb. (viz. stanovisko ÚOOÚ č. 10/2012). Návštěvník poskytuje svůj souhlas z on-line vyobrazením jeho osoby
na webové stránce www.zahrada2.cz.
Návštěvník bere na vědomí, že jeho pohyb je zároveň zaznamenáván online kamerovým systémem bez přenosu do
veřejného prostoru s pořizováním záznamu za účelem ochrany výstavních prostor a vystavených objektů. Tento postup
provozovatele podléhá regulaci zák. č. 101/2000 Sb. a návštěvník s takovým záznamem zakoupením vstupenky
výslovně souhlasí. Uchování záznamu nepřesáhne 48 hod. od jeho pořízení.
Prostory Restaurace & Kavárny Korkorán, ve kterých je umístěna výstava Trnkova Zahrada, jsou pro veřejnost otevřeny
denně od 10 do 19 hodin včetně státních svátků. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu otevírací doby
v odůvodněných případech. Odlišnosti a změny návštěvní doby budou uvedeny na webových stránkách výstavy
www.zahrada2.cz. Jinou než stanovenou dobu návštěvnosti lze zajistit na základě předchozí žádosti a dohody
s organizátorem výstavy.
Prodej vstupenek je zahájen současně s otevřením výstavních prostor a končí zpravidla 30 minut před ukončením
návštěvní doby. Návštěvníci musí výstavní prostory opustit do 19 hodin, kdy se výstava zavírá.
Z bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků v jednom okamžiku v expozici omezen. Organizované skupiny
mohou mít nejvýše 40 osob. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků organizátora (pokladní, kustodi,
technici).
Při použití / využití vystavených interaktivních exponátů je návštěvník povinen dbát k tomu určených pokynů / návodů
použití. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody na zdraví či majetku vzniklé porušením těchto
pokynů, návodů k použití.
Děti do 15 let musí mít doprovod, který za ně po celou dobu návštěvy nese plnou odpovědnost. Bez doprovodu nebudou
děti do výstavy vpuštěny.
Za žáky nese odpovědnost pedagogický doprovod.
V případě nevhodného chování návštěvníků výstavy a v případě neuposlechnutí pokynů kustodů může dojít k
okamžitému vyloučení návštěvníka z expozice bez nároku na vrácení vstupného.
Před vstupem do výstavních prostor je návštěvník povinen odložit v šatně veškeré předměty o rozměrech větších než 30
x 40 cm nebo delších než 40 cm. Jsou to např. deštníky, dětské kočárky, brašny a tašky. Taktéž veškerá zavazadla
nošená na zádech včetně dětských nosítek (bez ohledu na jejich velikost). Vrchní oděv, jako kabáty a pláště, se
odkládají taktéž v šatně a není přípustné je nosit ve výstavních prostorách přes ruku. V případě, že si návštěvník
oblečení odložit nechce, je akceptovatelné, aby si výstavu prohlédl ve svrchním oděvu. Návštěvník přicházející do
výstavního prostoru s oděvem přes ruku bude požádán, aby si odložil v šatně nebo aby si oblečení oblékl.
Není přípustné v dětských kočárcích v šatně ponechávat děti.
Fotografování a/nebo jakékoli pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve výstavních prostorách je povoleno
výhradně pro osobní potřebu, a to bez použití externího blesku / osvětlení a stativu, pokud není ve vybraných
prostorách stanoveno jinak. Autor snímku / záznamu je oprávněn zveřejnit pořízené snímky / záznamy pouze při
dodržení podmínek zachování autorského práva s uvedením, že zachycené předměty jsou součástí výstavy Trnkova
Zahrada v Restaurace & Kavárny Korkorán.

15. Návštěvník poskytuje souhlas k použití audiovizuálních materiálů (tj. mimo kamerových záznamů uvedených pod body
3. 4. shora) jeho osoby (interakce s objekty na výstavě, prohlížení jednotlivých objektů) pro propagační účely výstavy.
16. Ve výstavních prostorách je zakázáno jíst, pít a kouřit. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo odpadkové koše.
17. Do výstavních prostor je zakázáno vstupovat se zbraní a vpouštět jakákoli zvířata, s výjimkou vodícího psa pro
nevidomé.
18. Osoby ve značně znečištěném oděvu a ty, které svým chováním mohou poškodit vystavená díla nebo ohrozit
bezpečnost ostatních návštěvníků, nemají do výstavních prostor přístup, případně z nich mohou být vykázány.
19. Zákaz vstupu mají lidé pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.
20. Je zakázáno jakkoliv úmyslně poškozovat vystavené objekty.
21. Je zakázáno rušit neadekvátním hlukem a jinými výstředními projevy.
22. Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu nebo jinou nepřiměřenou činností škodu organizátorovi, bude
s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka prokázat totožnost bude vyžádána asistence policie ČR.
23. Pokud návštěvník poruší příslušná ustanovení návštěvního řádu, bude mu pobyt ve výstavních prostorách ukončen bez
nároku na vrácení vstupného.
24. Koupí vstupenky na výstavu Trnkova Zahrada návštěvník bere na vědomí a akceptuje návštěvní řád výstavy.
2. Doprovodné akce – workshopy, semináře, večerní akce
1. Vstup na doprovodné akce jako jsou workshopy nebo semináře, které se konají v otevírací době výstavy, je podmíněn
zakoupením vstupenky na doprovodnou akci. Ceník vstupného na akce je vyvěšen u pokladny.

