Hv zdárna a planetárium eské Bud jovice,
s pobo kou na Kleti
NÁVŠT VNÍ ÁD
HV ZDÁRNY KLE
pobo ky Hv zdárny a planetária eské Bud jovice
(dále jen hv zdárna)
1. Pro exkurze ve ejnosti a škol je ur ena tzv.nová (Koperníkova) kopule Hv zdárny Kle .
2. Ú ast na exkurzi na hv zdárn je povolen jen s platnou vstupenkou kterou provád jící - pracovník hv zdárny prodá každému návšt vníkovi. Z bezpe nostních d vod m že být po et návšt vník na po adu omezen. Organizované skupiny mohou vstupné uhradit hromadn .
3. Informace o výši vstupného a programu je zve ejn na na plakátech a výv skách hv zdárny a 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).
4. Do prostor hv zdárny je zakázán vstup se zbraní, dále je zakázáno vpoušt t jakákoliv zví ata
s výjimkou vodícího psa pro nevidomé i asisten ního psa.
5. Návšt vník hv zdárny je povinen uposlechnout pokyn provád jícího (zam stnance hv zdárny)
a dbát opatrnosti. Pokyny jsou vydávány v zájmu bezpe nosti všech návšt vník , ochrany objektu a jeho vybavení a ochrany p írody. Za chování a jednání žák škol je odpov dný pedagogický
dozor.
6. P i exkurzích v kopuli i na pozemku hv zdárny je možné fotografovat, filmovat a používat jiná záznamová za ízení pouze pro osobní pot ebu bez stativu a externího blesku, s výjimkou p ípad
povolených editelem HaP.
7. B hem exkurzí není dovoleno vy izovat telefonické hovory.
8. V kopuli hv zdárny ,je zakázána konzumace jídel a nápoj . Na celém pozemku i v kopuli
hv zdárny platí p ísný zákaz kou ení a používání otev eného ohn .
9. Osoby, které svým chováním mohou poškodit majetek hv zdárny, nebo ohrozit bezpe nost návšt vník (zejména osoby pod vlivem alkoholu, návykových látek, zne išt né apod.) nemají do
prostor hv zdárny p ístup, p ípadn z nich mohou být vykázány.
10. Zp sobí-li návšt vník porušením tohoto návšt vního ádu, nebo jinou nep im enou inností
škodu hv zdárny, bude s ním sepsán protokol. P i neochot návšt vníka spolupracovat a 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.
11. 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.
12. Po ady za ínají p esn v p edem stanovenou dobu. Zájemci o exkurzi vy kají p íchodu provád jícího u branky na pozemek hv zdárny. P i pozdním p íchodu není již možné pozd p íchozího
návšt vníka na danou exkurzi p ijmout.
13. Z d vodu nep íznivého po así (bou ka, nárazový vítr, ledovka apod.) i technických problém
(výpadek el. energie, jiné poruchy apod.) mohou být plánované prohlídky zrušeny.
14. 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 u vedoucího Observato e Kle (písemn , e-mailem i osobn ) – kontakty jsou uvedeny na stránkách http://www.hvezdarnaCB.cz.

Tento návšt vní ád vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2009

Ing. Jana Tichá
editelka HaP

