NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PIARISTICKÉ ZAHRADY
Piaristická zahrada je veřejnosti přístupná denně, v měsících: duben a říjen od 9 hod. do 19 hod.,
květen až září od 9 hod. do 21 hod.,
listopad až březen uzavřena
Výjimka platí pro účastníky povolených kulturních a jiných akcí.
Piaristická zahrada slouží výhradně k relaxaci a odpočinku, jakékoliv další aktivity je nutno
předem projednat s provozovatelem.
Užívání piaristické zahrady je bezplatné, mimo účely uvedené v aktuálně platném ceníku.
Pro celé území piaristické zahrady platí následná nařízení a omezení:
• Pohyb v celém areálu piaristické zahrady je pouze na vlastní nebezpečí.
• Provozovatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za bezpečnost návštěvníků a případné poškození a ztráty
jejich osobního majetku.
• K odkládání odpadků slouží výhradně odpadkové koše.
• Je zakázáno:
− vjíždět motorovým i nemotorovým vozidlem, jezdit na koni a s koňskými povozy (netýká se invalidních
vozíků a kočárků),
− vstupovat se psem (netýká se psů asistenčních) a jinými domácími zvířaty,
− jezdit na kole, koloběžce, skateboardu, kolečkových bruslích apod.,
− naklánět se do oken, vhazovat předměty a jinak narušovat vnitřní prostor budovy piaristického
kláštera,
− narušovat průběh slavnostních obřadů a jiných pořádaných akcí,
− vstupovat na travnaté plochy po nebo za deště a za zhoršených klimatických podmínek,
− trhat, poškozovat nebo ničit stromy, keře, květinovou výsadbu, travnaté plochy a bylinkové záhony,
− poškozovat a zcizovat mobiliář, přilehlé budovy, obvodové zdi a vybudovaná zařízení a přenášet
je mimo prostor zahrady,
− kouřit, rozdělávat oheň a manipulovat s ním, používat pyrotechnické výrobky a požívat alkoholické
nápoje, omamné a psychotropní látky,
− vstupovat, znečišťovat, poškozovat nebo jakýmkoliv způsobem manipulovat s objektem kašny a vodní
plochy s příslušenstvím,
− bez povolení fotografovat a filmovat pro komerční účely bez svolení provozovatele.
• Návštěvníci jsou povinni respektovat případná další omezení, která budou provozovatelem vymezena,
a uposlechnout výzvy a upozornění provozovatele.
• Provozovatel má právo zahradu uzavřít nebo neotevřít, rovněž má právo vykázat nezpůsobilou osobu
ze zahrady ven. V případě neuposlechnutí bude vyžádána asistence Městské policie, popř. Policie ČR.
• Porušení tohoto Návštěvního řádu piaristické zahrady se postihuje podle obecných předpisů.
Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní řád, a přejeme Vám hezký den.
Tento návštěvní řád byl schválen Radou města Příbora a nabývá účinnosti dnem 01.02.2016.
Provozovatel:
Město Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor, klaster@pribor-mesto.cz , tel. +420 605 227 756
Správce:
Technické služby města Příbora, Štramberská 483, Příbor, mobiliar@tspribor.cz, tel. +420 731 593 110

