Provozní řád
AKADEMICKÉ ZAHRADY
1. Provozovatelem Akademické zahrady (dále jen zahrady) je Zahradnická fakulta
MENDELU v Lednici.
2. Zahrada je přístupná v období od 2.10. do 1.3. v době od 7.00 hod. – 18.00 hod.
V období 2.3. až 1.10. v době od 6.00 hod. – 20.00 hod., Mimo tuto dobu je
přístupná studentům a zaměstnancům univerzity dle přidělených oprávnění
pomocí přístupové karty. Provozovatel si vyhrazuje právo zahradu či její část
z provozních důvodů uzavřít.
3. Děti ve věku do 15 let mají vstup povolen pouze v doprovodu dospělých, kteří
odpovídají za soulad jejich chování s požadavky provozního řádu.
4. Zvláštní užívání areálu zahrady (oslavy, hudební produkce, pochůzkový a
stánkový prodej, umísťování propagačních materiálů, fotografování a filmování
pro jiné než osobní použití apod.) je možné pouze na základě předem uděleného
písemného souhlasu provozovatele.
5. Návštěvníci jsou povinni se po celou dobu pobytu v areálu zahrady chovat
v souladu s pravidly občanského soužití a s největší ohleduplností vůči prostředí
a majetku i vůči sobě navzájem. Osoby podezřelé z opilosti či požití návykových
látek mají vstup zakázán.
6. Oprávnění pracovníci provozovatele opatření pracovním průkazem mohou
provádět úkony, jimiž se zajišťuje a kontroluje plnění návštěvního řádu.
Návštěvníci jsou povinni uposlechnout jejich pokynů. Při neuposlechnutí těchto
pokynů mohou být návštěvníci z objektu vykázáni nebo předáni příslušným
pořádkovým orgánům.
7. V areálu zahrady je zakázáno
 jakkoliv poškozovat zařízení zahrady, zejména:
o trhat rostliny, větve stromů a keřů nebo jinak poškozovat rostliny a
ostatní přírodniny, včetně sběru jejich semen
o lézt, psát nebo malovat po objektech, mobiliáři a informačních
zařízeních
 zatěžovat přírodní prostředí a návštěvníky nadměrným hlukem
 odhazovat odpadky mimo odpadkové koše a jinak narušovat klid a
pořádek
 pít vodu z fontán a jakkoliv manipulovat s jejich tryskami.
 manipulovat s otevřeným ohněm
 konzumovat alkohol a užívat návykové látky
 kouřit
 vjezd motorových vozidel a kol, včetně užívání kolečkových bruslí,
skateboardu, apod.
 pohyb psů, koček a jiných domácích zvířat
8. Návštěvníci jsou povinni se při pobytu v areálu zahrady pohybovat s opatrností a
předcházet riziku možnosti úrazu. Případný úraz je nutno nahlásit pracovníkovi
na vrátnici budovy A. Provozovatel neodpovídá za úrazy a škody vzniklé
v důsledku porušení provozního řádu.

V Lednici, 26.9.2011

Ing. Věra Novotná
tajemnice ZF

