Provozní řád Návštěvnického centra v Novém Jičíně
(netýká se prodejny klobouků a kavárny)

Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků
Masarykovo nám. 45/29, 741 01 Nový Jičín

I.
Návštěvníci vstupují do Návštěvnického centra Nový Jičín (dále jen NCNJ) hlavním vchodem z čela budovy. Vstup a pobyt do NCNJ je podmíněn dodržováním
tohoto provozního řádu.
II.
V návštěvnickém centru je návštěvníkům zpřístupněno:
a) Expozice klobouků, tzn. technologie výrobního procesu, ateliér a zkoušírna (1. n. p.)
b) Expozice generál Laudon – všech sedm místností (2. n. p.)
c) Turistické informační centrum, MHD (přízemí)
d) Galerie (přízemí)
e) Společné prostory (chodby, WC, výtah)
III.
Otevírací doba (mimo prodejnu klobouků a kavárnu):
Po– Pá: 8:00–17:00
So a Ne: 9:00–16:00
Poslední návštěvníci jsou vpuštěni do prostor expozic návštěvnického centra 30 minut před koncem pracovní doby.
Mimořádné změny otevírací doby navrhuje vedoucí NCNJ se souhlasem vedení města. Zveřejňují se na webových stránkách a na hlavních dveřích při vstupu
do NCNJ minimálně týden předem.
IV.
Vstupenky do expozic si může návštěvník zakoupit na recepci TIC. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku, kterou vloží do turniketu, který je
umístěn při vstupu do každé z expozic.
V.
Okamžitá návštěvnost ateliéru může dosáhnout maximálně 20 osob a 3 kočárků, s délkou návštěvy nejvýše 2 hodiny.
VI.
Zaměstnanci NCNJ nejsou povinni poskytnout výklad návštěvníkům expozic, pokud si o výklad návštěvníci sami nezažádají.
Návštěvník NCNJ není povinen objednávat dopředu termín prohlídky. Návštěvy ohlášené předem však mají přednostní právo na poskytnutí výkladu a
prohlídku.
VII.
V budově NCNJ je zakázáno:
a) Kouření a manipulace s otevřeným ohněm
b) Vnášení a požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek
c) Jakkoliv znečišťovat prostory NCNJ
d) Poškozovat vnitřní vybavení NCNJ
e) Psát a malovat po zdech a stěnách
f) Nevhodným chováním narušovat prožitek z prohlídky ostatním návštěvníkům
g) Jakkoliv ohrožovat bezpečnost zaměstnanců a návštěvníků
h) Vstupovat do části budovy označené symbolem zákazu vstupu nepovolaným osobám
VIII.
Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny zaměstnanců NCNJ zejména pak při organizovaných skupinách, workshopech. Návštěvníci jsou povinni číst návody
k vybavení objektu, aby nedocházelo k poškozování vybavení, exponátů z důvodu neznalosti a rovněž se nevystavovali nebezpečí úrazu.
IX.
Tablety umístěné v expozicích jsou připojeny na internet a je výslovně zakázáno jakkoliv manipulovat s jeho operačním systémem.
X.
Je zakázáno jakkoli manipulovat se spínači elektrických rozvodů, EPS, ZDS zařízení budovy.
XI.
Za chování dětí a následky jejich počínání je zodpovědný jejich doprovod, v případě organizovaných skupin jejich pedagogický dozor. To platí především
v případě konání workshopu i v případě úrazu nebo poškození vybavení návštěvnického centra.
XII.
V expozicích je nutno po sobě, resp. po svých dětech uklidit vybavení, které je tam volně k dispozici. Zapůjčené vybavení NCNJ je nutné vrátit obsluze
recepce TIC v nepoškozeném stavu.
XIII.
Evakuace objektu je stanovena „Požárním evakuačním plánem“, který je součástí budovy.

Tento návštěvní řád nabývá platnosti dnem 1. 4. 2018.
Vydalo Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků

