DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH
Žampach č. 1, 564 01 Žamberk, IČ: 00854271
Info: www.uspza.cz
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NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
ZOOKOUTEK - OVCE KAMERUNSKÉ
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Vážení návštěvníci,
Zookoutek – ovce kamerunské v areálu provozovatele - Domova pod hradem Žampach je určený pro zooterapii našich obyvatelů
i pro veřejnost. Pro příjemný pobyt Vás a Vašich dětí Vás žádáme o dodržení tohoto návštěvního řádu.
UPOZORNĚNÍ
Vstupem do zookoutku - ovce kamerunské návštěvník souhlasí s tímto návštěvním řádem a zavazuje se jej dodržovat.
Návštěvník svým vstupem uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, videozáznamy či filmy s jeho osobou, které budou
pořízeny v průběhu jeho přítomnosti v areálu, smějí být použity dle uvážení provozovatele, a to bez jakéhokoliv nároku návštěvníka
na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení.
Návštěvník je oprávněn vstoupit do zookoutku - ovce kamerunské pouze k tomu určeným vstupem a rovněž stejným způsobem opustit.
Návštěvník zároveň vstupuje do zookoutku na vlastní nebezpečí, s vědomím, že jej může ovce strčit nebo trknout, přičemž není
oprávněn za takové chování ovce jakkoliv trestat! Provozovatel neodpovídá za škody, které si návštěvník způsobí svým vstupem do
zookoutku - ovce kamerunské.
Za mladistvé návštěvníky do 18 let odpovídá doprovod či jejich zákonný zástupce.
Provozovatel neodpovídá za škody či újmy na zdraví návštěvníků vzniklé v souvislosti s porušením tohoto návštěvního řádu.

ZOOKOUTEK - OVCE KAMERUNSKÉ
ZÁKAZ
Vodění či přenášení psů a ostatních zvířat do zookoutku ovce - kamerunské.
Vstupovat s kolem, koloběžkou, tříkolkou a dětským odrážedlem, s nafukovacími balónky, radiomagnetofony a jiných multimediálními
přístroji určených k hlasité produkci, hudebních nástrojů, houkaček, popř. jinými rušivými předměty a zařízeními, které by mohly ohrozit
ovce nebo návštěvníky.
Zákaz vstupu se zbraní, výbušninami, nebezpečnými chemickými látkami a zábavnou pyrotechnikou.
Přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm a kouření.
Při poškození (ničení) majetku nebo zařízení nebo újmě způsobené v zookoutku bude provozovatelem požadována náhrada škody
po tom, kdo škodu nebo újmu způsobil, dle platných právních předpisů.
Odhazovat odpad mimo k tomu určené odpadní nádoby.
Krmení ovcí je dovoleno pouze krmivem z určeného krmného automatu!

POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKA
Zajistit bezpečnost vstupujících dětí. Za chování dětí odpovídá jejich plnoletý dozor (rodiče, doprovod, pedagogický dozor u skupin).
DĚKUJEME VÁM, ŽE DODRŽUJETE PRAVIDLA TOHOTO NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU.
Žampach dne 15. 2. 2017

DŮLEŽITA TELEFONNÍ ČÍSLA
V případě, že potřebujete naši pomoc nebo jste zaregistrovali problém v našem zookoutku, volejte prosím službu – tel. číslo: 731
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