VÝSTAVNÍ ŘÁD
1. Výstava je otevřena pro veřejnost 7 dní v týdnu.
2. Podrobné informace o otevíracích dnech a hodinách jsou podávány na webové stránce
www.vystavakostek.cz a v pokladnách.
3. Vstup na výstavu je za poplatek. Ceny vstupenek jsou k dispozici v pokladnách a na webové
stránce www.vystavakostek.cz.
4. Vstup na výstavu je jednorázový, po překročení výstupní branky není možnost opětovného
vstupu v rámci stejné vstupenky.
5. Osoba po zakoupení vstupenky je povinná vstupenku uchovat, dokud neopustí výstavu.
Druhy vstupenek
a. vstupenka ranní
b. vstupenka odpolední
c. vstupenka večerní
d. vstupenka 2 + 2 a více (min. 4 osoby, z toho max. 2 dospělé osoby)
e. vstupenka víkendová
Děti do 95 cm vzrůstu mají vstup zdarma.
Pravidla platné pro návštěvníky na výstavě
1. Děti by měly zůstat na výstavě pod dohledem dospělé osoby. Opatrovníci, kteří posílají děti
na výstavu bez dozoru, činí tak na vlastní riziko.
2. Během prohlídky dodržujte připomínky a pokyny pracovníků výstavy, věnujte pozornost
varováním a sdělením umístěným na vitrínách.
3. Vystavovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli události vyplývající z nedodržování
pokynů.
4. Všechny poruchy, poškození a zničení musí být okamžitě hlášeny pracovníkům výstavy.
5. Vystavovatel si vyhrazuje právo vyřadit z provozu exponáty, které mají poruchu, jsou
poškozené nebo zničené, což není podkladem pro úhradu celku nebo části poplatku za
vstupenku.
6. Organizátor si vyhrazuje právo dočasně pozastavit prodej vstupenek.
7. Návštěvníkům nacházejícím se na výstavě se zakazuje jakékoliv chování nebezpečné pro
ostatní návštěvníky a výstavní zařízení.
8. Vystavovatel nenese odpovědnost za jakékoli náhodné a zdravotní události nebo materiální
ztráty atd.
9. Na výstavě platí zákaz vnášení jídla i pití.
10. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za oblečení a předměty ponechané na výstavě.
11. Opatrovníci nesou odpovědnost za chování svých svěřenců a za škody způsobené
úmyslným poškozením nebo zničením exponátů nebo jiných částí nacházejících se na výstavě.
Výstavní řád je k dispozici na webové stránce www.vystavakostek.cz a v pokladnách.
Zakoupením vstupenky návštěvník vyjádřuje souhlas s podmínkami Výstavního řádu a
zavazuje se je dodržovat.
Děkujeme a přejeme skvělé zážitky!

