Návštěvní řád J&T Banka Art Index Pop-UP
1.

Návštěvník vstupem do výstavních prostor souhlasí s pravidly návštěvního řádu J&T Banka Art Index Pop-UP a
je povinen se řídit instrukcemi pracovníků pořadatele a pracovníků ostrahy.

2.

Vstupné do návštěvních prostor je zdarma.

3.

Výstavní prostory jsou otevřeny pro veřejnost v termínu od 6. do 11. září 2019 v čase od 10:00 do 19:00
přičemž poslední návštěvník může vstoupit do budovy v 18:00. Návštěvníci jsou na blížící se konec pracovní
doby upozorňováni pracovníky výstavy a po této výzvě musí opustit do konce otevírací doby výstavu.

4.

Je přísně zakázáno se dotýkat vystavovaných exponátů, videotechniky, podstavců, rámů,

5.

Organizované skupiny mohou vstupovat na výstavu v maximálním počtu 20 osob.

6.

Osobám do 15 let věku je vstup na výstavu možný pouze v doprovod dozoru odpovědné dospělé osoby.

7.

Do výstavních prostor je zakázáno vnášet batohy, deštníky a zavazadla větší než 40x40 cm. Menší zavazadla
jako kabelky a menší batůžky musí být nošeny v ruce z důvodu možného poškození děl a nekomfortu v pohybu
pro Vás a ostatní návštěvníky.

8.

Do výstavních prostor je zakázáno vnášet zbraně, výbušné látky, hořlaviny, zábavní pyrotechniku, psychotropní
nebo toxické látky a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví či majetku ostatních
osob a vystavených dílech.

9.

Vodící psi s označením či průkazem jsou v prostorách výstavy vítání, všem ostatním zvířatům bude vstup
zakázán.

10.

Ve výstavních prostorách je zákaz konzumace jídla a pití, s výjimkou welcome drinku pro klienty J&T Banky.
Dále je zakázáno v prostorách kouřit a používat elektronické cigarety.

11.

Z důvodu respektu k ostatním návštěvníkům a vystaveným předmětům kulturní povahy je zakázáno hlučet,
zpívat, pískat, pobíhat a přehrávat zvukové záznamy.

12.

Do výstavních prostor je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu a pod vlivem omamných látek.

13.

Focení v prostorách výstavy je povoleno bez použití blesku a pouze pro soukromé účely. Na focení pro redakční
účely je třeba se předem domluvit ne e-mailu: mvesela@jtbank.cz. Focení pro komerční účely je zakázáno.

14.

Osobní výtah je určen pouze pro imobilní osoby, osoby s průkazem ZTP a ZTP/P s doprovodem a osoby se
sníženou pohyblivostí. Ostatním osobám není užívání výtahu dovoleno.

15.

V případě naplnění kapacity expozice, může být regulován počet návštěvníků u vstupu a v budově.

16.

Návštěvníci jsou povinni oznámit neprodleně zaměstnancům vykonávajícím službu porušení Návštěvního řádu
nebo situaci ohrožující bezpečí návštěvníků a vystavených děl.

17.

V případě porušení návštěvního řádu, nebo obecně závazných právních předpisů nebo jinou nepřiměřenou
činností bude návštěvník požádán, aby neprodleně za doprovodu ostrahy opustil výstavní prostory. V případě
závažného porušení návštěvního řádu bude vyžádána asistence Policie CŘ (v souladu se zák. č. 273/2008 Sb., O
Policii České republiky, v platném znění). Rozsah, výše a způsob náhrady

