Návštěvní řád
Vítejte v návštěvnickém středisku chráněné krajinné oblasti Moravský kras „Dům
přírody Moravského krasu“.
Prosím dodržujte pravidla pohybu a užívání expozice pro své vlastní bezpečí a zdraví.
1.
Obecná ustanovení
a)
Instalované vnitřní a vnější expozice (dále jen „Expozice“) plní roli výukové ukázky,
slouží k výstavním účelům a jsou určeny k získávání informací a poznání.
b)
Expozice v dětské herně je určena k hraní na vlastní nebezpečí dětem od 3 do 10 let.
Děti do 10 let mohou používat objekty v herně pouze pod dozorem zletilé osoby s právní
subjektivitou (dále jen „Dozor“). Maximální počet uživatelů jednotlivých zařízení je 5 osob.
d)
Expozice užívají návštěvníci na vlastní nebezpečí. Dětem mladším 10 let je vstup do
areálu Domu přírody povolen pouze v doprovodu Dozoru.
e)
Nebudou-li Expozice splňovat požadavky na bezpečný provoz, může je provozovatel
uzavřít.
f)
Expozice není dovoleno poškozovat, popisovat či jinak ničit či užívat způsobem, ke
kterému nejsou určeny.
2.
Bezpečnost
a)
Provozovatel neručí za případné úrazy osob v Domě přírody.
b)
Návštěvníci nesmí svým chováním ohrožovat sebe ani ostatní návštěvníky. Dozor
odpovídá za chování svěřených dětí a je povinen vynaložit úsilí k předcházení jejich úrazů a
dodržení bezpečnosti a ochrany jejich zdraví.
c)
Vstup psů a dalších zvířat je povolen pouze do venkovních prostor Domu přírody
v doprovodu svého majitele nebo jím pověřené osoby. Chování zvířat musí být usměrněno tak,
aby neohrožovalo ostatní návštěvníky. Venkovní prostor znečištěný nebo poškozený zvířaty
uvede majitel nebo jím pověřená osoba do původního stavu.
d)
Není dovoleno přinášet skleněné, ostré nebo jinak nebezpečné předměty (lahve, nože,
injekční stříkačky apod.) a zbraně.
e)
V celém areálu Domu přírody není dovoleno kouřit, manipulovat s otevřeným ohněm a
rozdělávat oheň.
f)
Do areálu Domu přírody není dovoleno vjíždět motorovými vozidly.
g)
Není povolena jízda na kole, koloběžce, kolečkových bruslích, skateboardu a segwayích
(dále jen „prostředky“). Uživatelé své prostředky mohou odkládat a parkovat pouze na místech
k tomu určených – otevřená „kolárna“ při silnici ke Kateřinské jeskyni a stojany na kola
v areálu.
g)
V celém areálu Domu přírody není dovolena konzumace alkoholu a užívání návykových
látek.
h)
Návštěvníci jsou povinni v prostoru expozice udržovat čistotu, třídit odpadky a
odhazovat je do určených nádob.
i)
Prostor celého Domu přírody i expozic je kamerově monitorován.
Děkujeme za Vaši návštěvu a přejeme příjemný a inspirativní pobyt.
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