Návštěvní řád muzea
1. Prohlídka je možná pouze s průvodcem.
2. Za prohlídku zpřístupněných částí objektu se platí vstupné předem.
3. Děti ve věku do 15 let mají vstup do muzea povolen pouze v doprovodu dospělých,
kteří odpovídají za soulad jejich chování s požadavky návštěvního řádu.
4. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníka muzea. Při neuposlechnutí
pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a
sbírek, bude návštěvník vykázán bez náhrady vstupného a je povinen objekt
neprodleně opustit.
5. Návštěvníkům důvodně podezřelým z opilosti či požití drog a návštěvníkům v silně
znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu je přístup do objektu zakázán.
6. Návštěvníci nesmí do instalovaných interiérů vstupovat se zavazadly, deštníky,
kabelami a živými zvířaty.
7. V okamžiku ztráty či poškození umělecko-historických předmětů během prohlídky
jsou všichni návštěvníci, kteří se v tuto dobu nacházejí v prostorách památkového
objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní
prohlídce, provedené příslušníky Policie ČR)
8. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt.
Zejména je zakázáno:
 dotýkat se stěn a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech, rýt do nich nebo
je jakkoli poškozovat
 opouštět vymezenou trasu, vzdalovat se od průvodce a prováděné skupiny, rušit
hlukem výklad průvodce nebo ztěžovat návštěvníkům prohlídku (používáním
mobilních telefonů, hlasitými projevy, hudbou, zpěvem, hovorem atd.) Nedodržení
této podmínky je důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného
 v prostorách celého objektu manipulovat s otevřeným ohněm a kouřit
 jíst, pít, vstupovat do interiéru se zmrzlinou, nápoji apod.
Fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace v interiéru muzea je zakázáno.
Za porušení návštěvního řádu a způsobené škody odpovídá návštěvník správě zámku.
Výjimku z návštěvního řádu může v důvodných případech povolit pouze správa zámku.
Všem návštěvníkům zámeckého muzea děkujeme za respektování a dodržování zásad
návštěvního provozu.

OTEVÍRACÍ DOBA MUZEA
Návštěvní doba KVĚTEN - ZÁŘÍ
Pondělí

zavřeno

Út – Ne a svátky

10:00 - 17:00 (poslední prohlídka v 16:00)

Polední přestávka

12:00 - 13:00

• Začátek prohlídky v každou celou hodinu od vrátnice.
• Minimální počet návštěvníků na prohlídku – 2 (platící) osoby, max. 20 osob.
• Mimo uvedenou dobu pouze pro předem objednané skupiny (po dohodě se správou zámku).
• Rezervace prohlídek přijímáme na telefonním čísle 553 777 970 - 971, nebo na e-mailu:
muzeum@kravare.cz
• Zámek nemá bezbariérový přístup.
VSTUPNÉ

Dospělí
Senioři po dovršení 65-ti let

40,30,-

Studenti od 15-ti do 26-ti let
Děti od 6-ti do 15-ti let

20,20,-

Děti do 6-ti let
Mateřská škola

zdarma
5,-

TP, ZTP – děti

zdarma

po předložení průkazu

ZTP/P dospělí i děti
ZTP/P průvodci

zdarma
zdarma

po předložení průkazu
po předložení průkazu

Členové Asociace muzeí – AMG
Průvodce skupiny nad 20 osob

zdarma
zdarma

po předložení průkazu

Rodinné vstupné
Hromadné slevy

-------------------

neposkytuje se
neposkytují se

po předložení OP, pasu
po předložení student. průkazu

