STARÁ RADNICE
Provozovatel: Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace

I. Status
Stará radnice je majetkem města Ostrova. Provozovatelem veřejně přístupných částí je Dům
kultury Ostrov, příspěvková organizace se sídlem Mírové náměstí 733, Ostrov, IČO:
00520136. Veřejně přístupnými částmi je přízemí Staré radnice a půdní prostory.

II. Přístupnost Staré radnice
1. Prostory Staré radnice jsou přístupné celoročně, po zaplacení vstupného ve stanoveném
režimu, dle dané provozní doby.
2. Poslední prohlídka expozice je možná 15 minut před skončením návštěvní doby.
3. Provozovatel si vyhrazuje právo otevírací dobu z provozních důvodů operativně
upravit, případně omezit provoz výstavních prostor.
Zpřístupnění objektu během kulturních a jiných akcí (např. svateb) se řídí aktuální mi
možnosti. Informace vám poskytne službu konající pracovní.

III. Platba za vstupné a zboží
Pracovník pokladny příjímá platby za vstupné a prodávané zboží v hotovosti v českých
korunách. Na vyžádání vystaví doklad o zaplacení.

IV. Bezpečnostní opatření
1. Vnitřní veřejně přístupné prostory Staré radnice jsou monitorovány kamerovým
systémem.
2. Je zakázáno poškozovat stavbu a její vybavení, dotýkat se a manipulovat s vystavenými
exponáty. Odpovědnost za způsobenou škodu se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
3. V případě vzniku nebezpečí či nestandardní situace (požár, krádež, nebezpečí úrazu apod.)
jsou návštěvníci žádáni, aby informovali službu konajícího pracovníka, případně příslušné
složky IZS (hasiči, policie).
4. Návštěvníci jsou povinni se po celou dobu své návštěvy chovat podle pravidel občanského
soužití s důstojností odpovídající historickému, společenskému a kulturnímu významu
objektu.
5. Osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo požití omamných látek je přístup do objektu
zakázán.
6. Vstup se zvířaty není povolen. Výjimkou jsou vodící a asistenční psi.

V. Ostatní ustanovení
1.Kouření je zakázáno v interiéru i exteriéru stavby. Odpadky se vyhazují výhradně do nádob
k tomu určených.
2.Fotografování a filmování je možné ve venkovních i vnitřních prostorách Staré radnice.
Fotografování výstav se řídí pokyny autora/majitele výstavy.
3. Použití toalet v prostorách Staré radnice je zdarma pro platící návštěvníky.

VI. Stížnosti a připomínky
Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit u službu konajícího
pracovníka, vedoucího Staré radnice nebo vedení DK Ostrov. Kontaktní údaje jsou uvedeny
na webových stránkách DK Ostrov (www.dk-ostrov.cz)

