
Návštěvní řád stálých expozic a výstav  
v Milan Dobeš Museu

1. Výstavní prostory jsou otevřeny od pondělí do čtvrtka od 10:00 do 18:00 hodin, v pátek a sobotu vždy od 10:00 do 20:00 hodin, v 
neděli od 10:00 – 18:00. Dočasné změny návštěvní doby budou v dostatečném předstihu uvedeny na webových stránkách Milan 
Dobeš Museum, případně v tisku a dalších médiích.

2. Informace o vstupném, poskytnutých slevách a bezplatném vstupu jsou vyvěšeny u pokladny a na internetových stránkách Milan 
Dobeš Museum. Vstupné se hradí v hotovosti v Kč, popř. při předešlé domluvě také na fakturu. 

3. Vstup do všech výstavních prostor muzea Milana Dobeše je návštěvníkovi povolen po předložení platné vstupenky. 

4. Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. (dále jen „Spolek“) je oprávněn, a návštěvník vstupem do výstavních prostor Milan Dobeš Museum 
dává souhlas k tomu, aby Spolek mohl pořídit ve svých prostorách fotografie návštěvníků. Spolek je oprávněn fotografie použít pouze 
a výhradně k účelu propagace Spolku a Milan Dobeš Musea. Propagace Spolku a Milan Dobeš Musea se realizuje zejména pomocí 
webových stránek, facebookových stránek a tištěných médií.

5. Souhlas návštěvníka s pořízením fotografií jeho osoby a s následným použitím fotografií k propagačním účelům, se uděluje na dobu 
neurčitou.

6. Pořízením a použitím fotografií nebude nepřiměřeným způsobem zasaženo do oprávněných zájmů člověka.

7. Výstavní prostory jsou monitorovány kamerovým systémem.

8. Z bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků, kteří se v jednom okamžiku nachází v expozici, omezen. Organizované 
skupiny mohou mít nejvýše 20 osob. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků MDM a strážných bezpečnostní služby v 
Multifunkční aule Gong.

9. Děti do 15 let mohou obrazovou galerii navštívit jen v doprovodu zodpovědné dospělé osoby.

10. Před vstupem do výstavních prostor je návštěvník povinen odložit na recepci MDM větší předměty (deštníky, brašny, tašky a veškerá 
zavazadla nošená na zádech včetně dětských nosítek). 

11. Do výstavních prostor je zakázáno vstupovat se zbraní, vpouštět jakákoli zvířata, s výjimkou vodicího psa pro nevidomé.

12. Je přísně zakázáno dotýkat se vystavených exponátů, instalací atd. a přibližovat se k nim na vzdálenost menší než 30 cm. 
Návštěvníci se mohou dotýkat pouze předmětů, které jsou v tomto smyslu patřičně označeny. 

13. Fotografování vystavených děl v prostorách MDM je povoleno pouze bez použití externího blesku a stativu, pokud není ve 
vybraných prostorách stanoveno jinak. Filmování a fotografování pro profesionální účely je umožněno pouze po předchozí domluvě a 
na základě písemného povolení Spolku.

14. Ve výstavních prostorách je návštěvník povinen udržovat pořádek a čistotu. Návštěvníkovi je zakázáno jíst, pít, kouřit, chovat se 
hlučně a rušit ostatní návštěvníky mimo prostory, které jsou k tomu přímo vyhrazeny. 

15. Osoby pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a návštěvníci, kteří svým chováním mohou poškodit vystavená díla nebo 
ohrozit bezpečnost ostatních návštěvníků, nemají do obrazové galerie přístup, případně mohou být z expozice vykázáni.

16. Návštěvníci mohou uplatňovat své podnětné návrhy bezprostředně na místě u vedoucího pracovníka.

17. Pokud návštěvník poruší příslušná ustanovení návštěvního řádu, bude jeho pobyt ve výstavních prostorách ukončen.

Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem 29. Března 2018.


