Návštěvní řád Chmelařského muzea Žatec
1. Do expozic Chmelařského muzea (dále jen muzeum) je možné vstupovat pouze ve stanovené
návštěvní hodiny. Muzeum si vyhrazuje právo měnit výši vstupného i návštěvní doby.
2. Zájemci o prohlídku expozic nebo krátkodobých výstav si zakoupí odpovídající vstupenku
v pokladně a řídí se dále pokyny pracovníků muzea, případně pokladních.
3. Do expozic muzea je možný vstup formou samostatné prohlídky nebo s průvodcem.
4. Muzeum si vyhrazuje právo uzavřít část nebo celou expoziční plochu z důvodu stavebních
a expozičních úprav nebo konání kulturních akcí.
5. Do expozic je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek a osobám,
chovajícím se nestandardním způsobem.
6. Do expozic je zakázán vstup s objemnými zavazadly a předměty, kterými by mohly být způsobeny
škody. Objemná zavazadla musí být uložena v pokladně.
Muzeum neodpovídá za cenné věci, které nejsou výslovně předány do úschovy pokladní.
7. Ve všech veřejně přístupných prostorách budovy muzea je zakázáno kouřit či jinak manipulovat
s otevřeným ohněm. Kromě míst k tomu vyhrazených.
8. Do budovy muzea je povolen vstup s malými psy.
9. V prostorách muzea je dovoleno používat fotoaparát a videokameru. Pořízené fotografie nelze
bez souhlasu vedení muzea využívat ke komerčním účelům.
10. Je zakázáno jakkoli manipulovat s exponáty muzea, přemisťovat je nebo odnášet. V okamžiku
zjištění ztráty umělecko-historických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci,
kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním
opatřením (případně i osobní prohlídce, provedené příslušníky Policie ČR).
Je zakázáno poškozovat a ohrožovat objekt nebo sbírky. Jestli se tak stane, návštěvník je povinen
uhradit škodu, která jeho jednáním vznikne.
11. Návštěvník je povinen ohlásit pracovníkům muzea každou mimořádnou událost (úraz, požár,
rozkrádání, poškozování) v objektu muzea.
12. Návštěvníci se během samostatné prohlídky smí pohybovat pouze ve vyhrazených prostorách
expozic, není jim povoleno vstupovat do služebních a jiných neveřejných prostor muzea.
13. Maximální přípustný počet všech návštěvníků, nacházející se současně v jednom poschodí muzea,
je z požárních a bezpečnostních důvodů stanoven na 25 osob.
14. Muzeum neodpovídá za bezpečnost návštěvníků, kteří se svévolně vzdálí od skupiny nebo
nedodržují pokyny pracovníků muzea.
15. Návštěvník, porušující ustanovení tohoto návštěvního řádu, může být z budovy muzea vykázán
bez náhrady vstupného.
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