Návštěvní řád Muzea obrněné techniky Smržovka z. s.
Provozovatel a správce areálu:

Muzeum obrněné techniky Smržovka z. s.

Kontakt:

ředitel muzea Jaroslav Janoušek – tel. 602 370 575

Areál je přístupný:

duben až říjen so-ne, červenec-srpen út-ne

Provozní doba:

10:00 -17:00 hod.

Vážení návštěvníci a milí přátelé, při návštěvě Muzea obrněné techniky Smržovka důsledně
dodržujte dále uvedené pokyny.
1. V celém areálu je, zejména kvůli vaší bezpečnosti, ale i kvůli ochraně vystavené techniky,
přísně zakázáno dotýkat se, vylézat či vystupovat na vystavené exponáty. Fotografování a
pořizování videí je povoleno.
2. Návštěvníci jsou povinni dbát veškerých dalších pokynů provozovatele areálu a řídit se
bezpečnostními značkami a tabulkami. Vstup do maringotky a přilehlého lesa je zakázán.
Muzeum neodpovídá za žádné škody vzniklé porušením tohoto zákazu.
3. Děti do 15 let mohou vstupovat do areálu pouze v doprovodu rodičů či jiné plnoleté osoby
jako doprovod, která za jejich bezpečnost po celou dobu pobytu v areálu odpovídá. Vedoucí
skupin dbají na dodržování návštěvního řádu účastníky skupiny.
4. Majitelé psů jsou povinni před vstupem do areálu svým psím miláčkům nasadit a upevnit
ochranný košík a mít je pod neustálým dohledem ve své blízkosti na fixním vodítku.
5. Cyklistickým návštěvníkům areálu umožňujeme svá kola zanechat na svoji odpovědnost u
pokladny. Se souhlasem pověřené osoby muzea, s ohledem na počet právě přítomných
návštěvníků, je mohou pěšky vést s sebou, ale nesmí jimi ohrožovat, znečišťovat a jinak
omezovat ostatní návštěvníky. V opačném případě budou vyzváni, aby svá kola umístili mimo
areál muzea.
6. Do prostoru areálu je návštěvníkům zakázáno vnášet a jakkoliv manipulovat se zbraněmi
(vč. replik zbraní a plynových zbraní) a vstupovat pod vlivem alkoholických nápojů,
omamných a psychotropních látek a jedů.
7. V případě nebezpečí, zranění, požáru apod. se ihned obraťte na pověřenou osobu muzea
areálu v pokladně u vchodu.
8. Návštěvníci areálu nesmí svým chováním a jednáním ohrožovat sebe ani ostatní
návštěvníky.
9. Ve vnitřních prostorách muzea platí přísný ZÁKAZ KOUŘENÍ a manipulace s otevřeným
ohněm.
10. Do prostoru areálu je povolen vjezd pouze vozidlům údržby, záchranné služby, hasičů a
policie, neřekne-li pověřená osoba muzea jinak.

11. Porušování tohoto návštěvního řádu prosím neprodleně oznamte správci areálu. Muzeum
nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení návštěvního řádu.
12. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech. Předměty nalezené v
prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat v pokladně muzea.
13. Během různých akcí, eventů a jiných událostí (např. Tankové dny apod.) pořádaných
muzeem je návštěvník povinen chovat se dle pokynů pověřených osob muzea a v případě
porušení či neuposlechnutí pokynů muzeum nenese žádnou odpovědnost za vzniklé škody jak
na majetku, tak na zdraví návštěvníka. Během těchto akcí návštěvník nesmí překročit
bezpečnostní pásku ohraničující tankovou arénu.
14. Jízdy tankem návštěvník podstupuje vždy na vlastní nebezpečí. Zakoupením jízdenky na
veřejné akci nebo objednáním soukromé projížďky tankem s tímto souhlasí.
Výjimku z návštěvního řádu může (v zdůvodněných případech) povolit pouze ředitel muzea
nebo pověřená osoba muzea.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
Záchranná služba – 155
Tísňové volání - 112, Hasiči - 150, Policie – 158, Městská policie – 156.
Správce areálu – 602 370 575
Děkujeme Vám za spolupráci při zajištění bezpečného provozu areálu.

V Jablonci nad Nisou dne 07. 10. 2020

Jaroslav Janoušek, ředitel muzea

