Návštěvní
G a l e r i e u m ě n í K a r l o v y V a r y,

ř ád

příspěvkové organizace Karlovarského kraje

1. Výstavní prostory Galerie umění v Karlových Varech a Interaktivní galerie Becherova vila jsou
zpřístupněny celoročně
pondělí
zavřeno
úterý - neděle
10.00 - 17.00
Výstavní prostory pobočky Letohrádku Ostrov jsou zpřístupněny v období cca od 1.5. – 30. 9.
pondělí
zavřeno
úterý - neděle
10.00 - 17.00
2. Prodej vstupenek do všech objektů končí 10 minut před uzavřením galerie. Výstavní prostory se uzavírají v 17.00
hod.
3. Návštěvníci galerie jsou povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců galerie, zejména - kustodů, pokladní,
kurátora, správce depozitáře. Při neuposlechnutí pokynů nebo porušení návštěvního řádu či jiného nařízení
vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků zařízení, může být návštěvník vykázán.
4. Vstup je návštěvníkům povolen pouze s krytím nosu a úst respirátorem FFP2 nebo obdobným prostředkem.
5. Návštěvníci jsou povinni při vstupu použít dezinfekci na ruce.
6. Návštěvníci jsou povinni ve vnitřních prostorách galerie dodržovat bezpečnostní odstupy 2 m.
7. Maximální počet návštěvníků v jednom sále nesmí být vyšší než 5 osob+ 1 osoba – dozor, což odpovídá
mimořádnému opatření MZČR, tj. 15 m2 na osobu.
8. Návštěvníci galerie jsou povinni si odložit nadměrná zavazadla, batohy, deštníky v šatně galerie.
9. Osobám důvodně podezřelým z opilosti je přístup do objektů Galerie umění Karlovy Vary z a k á z á n.
10. Prohlídka stálých expozic a výstav je individuální. Na základě žádosti lze předem u vedoucího odborného oddělení
GU vyžádat odborný výklad za sjednanou úhradu.
11. Fotografování povoleno za těchto podmínek:
běžní návštěvníci i novináři - bez blesku a stativu, se stativem a bleskem pouze se souhlasem ředitele nebo kurátora
či správce depozitáře.
12. Ve všech prostorách galerie je zakázáno:
 kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm
 konzumovat potraviny, nápoje (vyjma určených prostor)
 konzumovat alkoholické nápoje a jiné omamné látky
 vodit s sebou psy
 brát s sebou nadměrná zavazadla, batohy, deštníky
 rušit prohlídku hlasitými projevy nebo používáním rozhlasových přijímačů a jiných technických přístrojů,
včetně mobilních telefonů
 dotýkat se vystavených exponátů nebo je vyjímat z vitrín
 vstupovat do výstavních prostorů s dětskými kočárky
 vstupovat do prostorů, které nejsou určeny k prohlídce
13. Za způsobené škody ručí návštěvník Galerii umění podle ustanovení Občanského zákoníku.
14. Při vzniku požáru nebo jiné mimořádné události je návštěvník povinen bezprostředně splnit pokyny pracovníků
Galerie umění.
15. Návštěvník má možnost obrátit se s návrhy či stížnostmi na ředitele galerie umění nebo jeho zástupce.
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