VÝSTAVNÝ PORIADOK
1. Výstava je pre verejnosť otvorená 7 dní v týždni.
2. Podrobné informácie o otváracích hodinách nájdete na webovej stránke www.vystavakociek.eu
a v pokladni pri vstupe.
3. Vstup na výstavu je spoplatnený. Ceny vstupeniek sú k dispozícii v pokladni a na webovej stránke
www.vystavakociek.eu.
4. Vstup na výstavu je jednorazový, po prekročení výstupnej bránky nie je možné opätovne vojsť
na základe tej istej vstupenky.
5. Po zakúpení vstupenky je návštevník povinný ju uchovať počas celej doby návštevy výstavy.
Druhy vstupeniek
a) vstupenka ranná
b) vstupenka poobedná
c) vstupenka večerná
d) vstupenka 2+2 a viac (platí pre min. 4 osoby, z toho max. 2 dospelé osoby)
e) vstupenka víkendová
f) vstupenka víkendová večerná
Deti do výšky 95 cm majú vstup zadarmo.
Pravidlá platné pre návštevníkov výstavy
6. Deti by sa mali nachádzať na výstave pod dohľadom dospelej osoby. Opatrovníci, ktorí
ponechajú deti na výstave bez dozoru, robia tak na vlastné riziko.
7. Počas prehliadky dodržujte pripomienky a pokyny pracovníkov na výstave, venujte pozornosť
oznámeniam a upozorneniam umiestneným na výstavných vitrínach.
8. Vystavovateľ nezodpovedá za akékoľvek udalosti vyplývajúce z nedodržania pokynov.
9. Všetky poruchy, poškodenia a zničenia musia byť okamžite nahlásené pracovníkovi na výstave.
10. Vystavovateľ si vyhradzuje právo vyradiť z prevádzky exponáty, ktoré majú poruchu, sú
poškodené alebo zničené, čo nie je podkladom pre vrátenie celého poplatku za vstupné alebo jeho
časti.
11. Organizátor si vyhradzuje právo dočasne pozastaviť predaj vstupeniek.
12. Návštevníci sú povinní správať sa na výstave spôsobom, ktorý neohrozuje ostatných
návštevníkov a nepoškodzuje alebo iným spôsobom neznehodnocuje majetok a zariadenie na
výstave.
13. Vystavovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek ujmy na zdraví a materiálne straty v dôsledku
náhodnej udalosti atď.
14. Na výstave platí zákaz vnášania jedla a pitia.
15. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za oblečenie a predmety ponechané na výstave.
16. Opatrovníci nesú zodpovednosť za správanie svojich zverencov a za škody spôsobené
úmyselným poškodením alebo zničením exponátov alebo iných častí zariadenia nachádzajúcich sa
na výstave.
17. Na výstave nie sú žiadne toalety. Toalety pre návštevníkov sú k dispozícii v objekte, kde sa
nachádza výstava.
Výstavný poriadok je k dispozícii na webovej stránke www.vystavakociek.eu a v pokladni. Kúpou
vstupenky návštevník vyjadruje súhlas s podmienkami tohto výstavného poriadku a zaväzuje sa ich
dodržiavať.
Ďakujeme a prajeme skvelé zážitky!

