Městské středisko kultury a sportu
náměstí Tomáše Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí
ICO: 711 95 424, příspěvková organizace zapsaná
v rejstříku příspěvkových organizací vedeném Krajským
soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. Pr 459
Bank. spojení: Česká spořitelna, č. účtu: 705978359/0800
tel.: 736 523 288, e-mail: mexus@sezimovo-usti.cz

NÁVŠTĚVNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY KOZÍ HRÁDEK

I.
1. Hrad je přístupný od května do září, vždy od úterý do neděle od 9 do 17 hodin.
2. Pro předem ohlášené hromadné výpravy lze objekt zpřístupnit i mimo návštěvní dobu.
3. Po domluvě je možné si areál také pronajmout za účelem konání např. svatebního obřadu,
fotografování, natáčení apod.
4. Děti do 6 let mají do hradu povolen vstup jen v doprovodu dospělých.
5. Chůze po hradních hradbách je na vlastní nebezpečí.

II.
1. Prohlídka hradu probíhá pouze individuálně, bez průvodce. V pokladně lze návštěvníkům
na dobu prohlídky zapůjčit Průvodcovský list.
2. V případě mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínek (hustý déšť, bouře, vítr, námraza, mlha a podobně) může být objekt krátkodobě uzavřen.
3. Poslední vstup do objektu je umožněn nejpozději 20 minut před ukončením otevírací doby.

III.
1. Návštěvníci jsou vždy povinni uposlechnout pokynů pracovníků objektu, vydaných v zájmu
bezpečnosti návštěvníků nebo ochrany objektu. Při neuposlechnutí bude návštěvník
z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit.
Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.
2. Osobám důvodně podezřelým z toho, že jsou pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky,
je přístup do objektů zakázán.
3. Je zakázáno:
• jakékoli chování, které by mohlo rušit či obtěžovat ostatní návštěvníky objektu. Toto
ustanovení platí zejména pro prezentace, nabídky služeb popřípadě další aktivity směřující k návštěvníkům objektu.
• poškozovat nebo ohrožovat objekt i majetek v areálu objektu, a to včetně prvků naučné stezky, která je součástí NKP Kozí hrádek.
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•

4.

5.
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7.

manipulovat v objektu s otevřeným ohněm a světlem.
vjíždět k areálu motorovými vozidly (mimo zásobování a viditelně označené výjimky).
pohybovat se v areálu na jízdních kolech, koloběžkách a jiných podobných dopravních
prostředcích (s výjimkou dětských kočárků, za něž ovšem návštěvník přebírá plnou
odpovědnost).
Psi se v objektu mohou pohybovat pouze na vodítku. Majitelé zvířat jsou v areálu hradu i
v jeho okolí plně odpovědní za škody způsobené jejich zvířaty. Zcela bezpodmínečnou
povinností je také úklid zvířecích exkrementů.
Fotografování, filmování a pořizování jiných audiovizuálních záznamů je v areálu povoleno
pouze k soukromým účelům bez použití stativů, přídavných osvětlení a dalších doplňkových zařízení.
Pro vědecké, dokumentační, propagační, případně jiné účely musí být fotografování,
filmování, popřípadě pořizování jiných audiovizuálních záznamů předem povoleno p. o.
Městské středisko kultury a sportu Sezimovo Ústí, resp. městem Sezimovo Ústí.
Provozovatel hradu nenese zodpovědnost za ztrátu na hradě odložených předmětů (fotoaparáty, tašky, oděvy apod.).

IV.
Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně nebo telefonicky
u provozovatele objektu:
Městské středisko kultury a sportu Sezimovo Ústí
náměstí Tomáše Bati 701
391 02 Sezimovo Ústí
Tel: +420 736 523 288
e-mail: infocentrum@sezimovo-usti.cz

