Regulamin zwiedzania Jantarvia Car Museum

Szanowni odwiedzający,
Uprzejmie informujemy że regulamin ma na celu zapewnienie spokojnego, bezpiecznego, oraz mile spędzonego
czasu wśród naszych aut.

Muzeum poświęcone jest poznawaniu i celebrowaniu historii amerykańskiej motoryzacji na przykładzie kilku aut
z naszej kolekcji, oraz kultywowania pasji.

Liczymy na Waszą współpracę w przestrzeganiu zasad przedstawionych poniżej.

1. Prezentowane auta można oglądać przez cały rok.
2. Muzeum w okresie letnim będzie udostępniane odwiedzającym w dni powszednie w godzinach od 11:00 do
20:00 , w weekendy w godzinach od 10:00 do 20:00 przy czym ostatnie wejście na wystawę odbywa się
najpóźniej na 30min przed zamknięciem.
3. Po sezonie letnim od października do kwietnia , jeśli chciałbyś odwiedzić Muzeum , bardzo prosimy o
wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

Muzeum może być zamknięte w obchodzone święta lub inne specjalne wydarzenia oraz z innych powodów
niepodanych w regulaminie.

4. Zwiedzanie możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne od 1 do 9 osób lub grupowe po wcześniejszym ustaleniu
z zastrzeżeniem , że jednorazowo nie może przebywać więcej niż 15 osób zwiedzających.

5. Pracownicy organizatora Muzeum są upoważnieni do nadzorowania przestrzegania wskazanego
powyżej limitu, do kierowania ruchem zwiedzających, oraz czasowej odmowy
sprzedaży biletu lub wpuszczenia osób indywidualnych lub grupy w przypadku, gdy ilość osób jednorazowo
przebywających w przestrzeni ekspozycji przekracza w/w limit.

6 .Podczas zwiedzania wystawy bardzo prosimy o stosowanie się do uwag i zaleceń pracowników obsługi.
7. Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym ustalonym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.

8. Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z przestrzeni ekspozycyjnej –nie ma możliwości powrotu do niej.
9. Muzeum jest chronione i monitorowane z użyciem elektronicznych systemów bezpieczeństwa.
10. Zabronione jest wnoszenie :
Wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie
niebezpieczne czyli materiałów wybuchowych, łatwopalnych
i toksycznych.
ponadto :
Parasoli, parawanów, opakowań szklanych ,plecaków i dużego bagażu o pojemności powyżej 30litrów.
Wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących osoby z niepełnosprawnością
ruchową.

11. W Muzeum obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów,
a w całym obiekcie w którym znajduje się Muzeum całkowity
zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych.

12. Zabrania się wstępu osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków
odurzających lub zachowujących się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób,
oraz zgromadzonych aut , a także naruszyć ogólnie przyjęte
normy zachowania w miejscach publicznych.

13. Zabrania się otwierania aut , oraz wsiadania bez zgody obsługi.
14. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za
szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

15.Organizator może utrwalać przebieg wystawy, a w szczególności
zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk , oraz udostępniać zgromadzone w
ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w
przewidzianych prawem przypadkach.

16. Odwiedzający ponosi pełną odpowiedzialność majątkową za
uszkodzenie eksponatów oraz wszelkich przedmiotów
znajdujących się w środku Muzeum.

17. Wejście na teren obiektu-Muzeum oznacza akceptację postanowień Regulaminu i jest jednocześnie zgodą na
rejestrację wizerunku i publikację zdjęć . Zgoda małoletnich uczestników jest wyrażona w
wymieniony sposób przez udział ich dorosłych opiekunów w zwiedzaniu Muzeum.

18. Na terenie Muzeum fotografowanie i nagrywanie jest jak najbardziej dozwolone 😊
19. Zakupienie biletu oznacza akceptację postanowień
niniejszego regulaminu.

Mamy nadzieję że spędzicie u nas fajne chwile !

Jantarvia Car Museum

Zalecenie w związku z Covid-19
Należy przestrzegać ogólnie obowiązujące przepisy dotyczące przebywania w miejscach publicznych i
zachowania w takich miejscach w okresie epidemii/zagrożenia epidemicznego.

Zwiedzający obowiązani są:
Przez cały czas zwiedzania zakrywać nos i usta, zachowywać odległość co najmniej 1,5 m od innych
zwiedzających / nakaz ten nie obowiązuje rodzin i osób wspólnie gospodarujących /

Poruszać się wyłącznie po wyznaczonej trasie zwiedzania, zgodnie z kierunkiem zwiedzania i poleceniami obsługi
Muzeum.
Starać się unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi, unikać gromadzenia się w grupach.
W przypadku korzystania z toalety dla zwiedzających – w jej przestrzeni znajdować się może wyłącznie jedna
osoba / lub rodzic z dzieckiem albo opiekun z osobą niezdolną do samodzielnej obsługi /

Osobom, których stan zdrowia mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających,
organizator wystawy zaleca pozostanie w domu i zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia osób, w stosunku do
których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych
zwiedzających i pracowników. np. osób z uporczywym kaszlem.

