NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO MUZEA V ČELÁKOVICÍCH
Městské muzeum v Čelákovicích, p. o., tvrz, Na Hrádku 464, 250 88 Čelákovice
Článek I. Návštěvní doba
1. Městské muzeum v Čelákovicích (dále „muzeum“) – hlavní budova je veřejnosti otevřena
celoročně:



pondělí až neděle včetně státem uznaných svátků od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do
17.00 hodin
případné přechodné změny v otevírací době jsou zveřejňovány v dostatečném
předstihu

Článek II. Vstupné
1. Vstupenky do expozic a na výstavy lze zakoupit v pokladně ve vstupní místnosti na adrese
Na Hrádku 464.
2. Ceník vstupného:








Expozice - základní 40 Kč, snížené 20 Kč (děti povinné školní docházkou, studenti,
důchodci);
Výstavy - základní 30 Kč, snížené 20 Kč;
Rodinné vstupné (rodiče s dětmi, max. 4 osoby) - 60 Kč (do všech expozic a na výstavy
současně);
Výpravy během objednaného muzejního programu – 20 Kč za osobu;
Vstup zdarma – žáci v rámci školní výuky bez muzejního programu, děti předškolního
věku a bez muzejního programu, učitelský dozor;
Vstup zdarma s platnou legitimací - členové Asociace muzeí a galerií ČR, Rady galerií
ČR, Rady galérií Slovenska a Zväzu múzeí na Slovensku;
Vstup se sníženým vstupným - držitelé průkazu Dějiny a současnost (předplatitelé
časopisu), členové Klubu přátel výtvarného umění, o. s. (KPVU).

3. Vstupenka do muzea platí pouze pro jednorázový vstup. Návštěvník je povinen uchovat
tento doklad po celou dobu návštěvy muzea a na požádání jej předložit ke kontrole.
4. Pokladna se uzavírá 15 minut před ukončením návštěvní doby. Po této době již návštěvníci
nebudou do expozičních a výstavních prostor vpuštěni.
5. Již zakoupené vstupenky nelze vracet.
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Článek III. Způsob prohlídky expozic a výstav
1. Návštěvníci si mohou expozice muzea prohlédnout samostatně, výjimečně s průvodcem.
2. Děti předškolního věku smí vstupovat do expozic a na výstavy muzea pouze v doprovodu
dospělých osob.
3. Odpovědnost muzea za případné škody vzniklé návštěvníkům během prohlídky muzea je
stanovena obecně závaznými předpisy.
4. Návštěvníci jsou povinni věnovat pozornost osobním věcem. Za případné ztráty v důsledku
krádeží nenese muzeum odpovědnost. Věci, které se nesmí vnášet do expozičních a
výstavních prostor (viz článek IV.), může návštěvník odložit v prostoru za pokladnou
s vědomím pokladního dozoru.
5. Velikost skupiny návštěvníků muzea v expozicích a ve výstavních prostorách je max. 30
osob.
6. Vedoucí skupin přebírají zodpovědnost za to, že se účastníci výpravy budou v budovách
muzea chovat ukázněně, nebudou hlučet a poškozovat sbírkové předměty a jiné exponáty.
Dále dbají na to, aby nedošlo k úrazům zaviněným členy skupiny. V tomto smyslu poučí
skupinu před zahájením prohlídky. Vedoucí skupiny jsou povinni skupinu stále doprovázet.

Článek IV. Ochrana výstavních prostor, zařízení, sbírkových předmětů a exponátů
1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů od zaměstnanců muzea, vydaných v zájmu
jejich bezpečnosti či v zájmu ochrany objektu, jeho zařízení a sbírkových předmětů. V
opačném případě, tj. v důsledku neuposlechnutí pokynů od zaměstnanců muzea, musí
návštěvník bezodkladně opustit areál muzea bez nároku na vrácení vstupného, a současně
se takto vystavuje případnému postihu podle obecně závazných předpisů.
2. Osoby důvodně podezřelé z opilosti, osoby pod vlivem omamných prostředků, osoby v silně
znečistěném oděvu a se znečistěnou obuví či osoby, jež by svým asociálním vystupováním
mohly ohrozit ostatní návštěvníky či vystavené sbírkové předměty a jiné exponáty, nebudou
do prostor muzea vpuštěny.
3. Je zakázáno jakkoli poškozovat budovu, zařízení a sbírky muzea. V muzeu je zejména
zakázáno:
 vstupovat do expozice s většími zavazadly a s předměty, které by mohly být pro
sbírkové předměty a jiné exponáty nebezpečné, se psy (vyjma vodících psů), s
jinými zvířaty, s potravinami, zmrzlinou a s nápoji;
 vstupovat do expozice pod vlivem omamných prostředků, v silně znečistěném oděvu,
se znečistěnou obuví, asociálním vystupováním ohrožovat ostatní návštěvníky či
vystavené sbírkové předměty a jiné exponáty, rušit ostatní návštěvníky příliš
hlasitými projevy, používáním mobilních telefonů, radiopřijímačů a přehrávačů;
 dotýkat se vystavených sbírkových předmětů, soklů, vitrín, popisek, skříněk s
elektrickými rozvody, signalizačního zařízení a hasicích přístrojů;
 kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm;
 vstupovat mimo návštěvní okruh;
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fotografovat a filmovat ve vnitřních prostorách bez vědomí pokladního dozoru;
 jezdit v areálu objektu na kole či na kolečkových bruslích;
 vstupovat na travnatou plochu v areálu muzea.
4. Návštěvník, který v prostorách muzea způsobí svým zaviněním jakoukoliv škodu, je povinen
tuto škodu nahradit podle obecně platných předpisů.


Článek V. Organizace svatebních obřadů
1. Žadatel o svatební obřad v Síni Jana Zacha (koncertní síni) s ředitelem či s pověřenou
osobou ze strany muzea uzavírá písemnou dohodu o podmínkách při zajištění a průběhu
svatebního obřadu. Zároveň hradí poplatek za využití vnitřních či venkovních prostor Tvrze
ke svatebnímu obřadu, který je stanoven na 2.000,- Kč za obřad. Poplatek zahrnuje
pronájem a další režijní náklady.
2. Skupina účastníků svatebního obřadu v Síni Jana Zacha nesmí překročit 50 osob.
3. Pro vstup do Síně Jana Zacha a odchod z ní účastníci svateb užívají kamenné schodiště
z prostoru u pokladny muzea. Účastníci svatebních obřadů mohou použít věšáky ve vstupní
místnosti.
4. Venkovní židle se stolem zůstávají celoročně v prostoru nádvoří muzea tak, aby byly
k dispozici účastníkům svatebních obřadů.
5. Účastníci svatebních obřadů nevstupují na travnatou plochu v areálu muzea.
6. Účastníci svatebních obřadů dbají takového vystupování a chování v areálu muzea, aby
udrželi stávající pořádek a čistotu.
7. Fotografování a filmování ze strany účastníků svatebních obřadů v průběhu svatby je
povoleno.
8. Na účastníky svatebních obřadů se dále vztahují články I., II., III., IV., VII. tohoto
návštěvního řádu.

Článek VI. Sazebník poplatků a pronájmů
1. Poplatek za svatební obřad ve tvrzi je stanoven v čl. V.
2. Pronájem Síně Jana Zacha – nekomerční akce bez výběru vstupného pořadatelem - 250,Kč / 1 hod.
3. Pronájem Síně Jana Zacha – komerční, či jiná akce spojená s výběrem vstupného či
kurzovného pořadatelem – 1.000,- Kč / 1 hod.
4. Pronájem výstavních prostor (buď Výstavní síň, nebo infocentrum) – 150,- Kč / 1 den.
5. Pronájem plochy na nádvoří tvrze, komerční akce - za 1 m2 / 50,- Kč / 1 den.
6. Případné prominutí či snížení poplatků a sazeb za pronájem plochy, kromě poplatku za
svatební obřad, náleží do pravomoci ředitele muzea.
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Článek VII. Závěrečná ustanovení
1. Přání, připomínky, stížnosti či pochvaly mohou návštěvníci zapsat do návštěvní knihy
uložené v infocentru nebo v síni před vstupem do Výstavní síně muzea.
2. Za porušení návštěvního řádu, obecně platných předpisů a za způsobené škody odpovídá
návštěvník.
3. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 13. 5. 2020 a v plném rozsahu nahrazuje
předchozí návštěvní řád.

V Čelákovicích dne 13. 5. 2020

Mgr. David Eisner
ředitel Městského muzea v Čelákovicích, p. o.
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Příloha č. 1: vzory průkazek umožňujících vstup zdarma
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