Regulamin porządkowy zwiedzania wystaw
Centrum Edukacji Przyrodniczej
1. Niniejszy Regulamin dotyczy wystaw udostępnianych w Centrum Edukacji Przyrodniczej przy ul.
Gronostajowej 5 zwanego dalej Centrum.
2. Zwiedzanie wystaw możliwe jest w godzinach udostępniania określonych w punkcie kasowym
oraz na stronie internetowej cep.uj.edu.pl.
3. Warunkiem zwiedzenia wystaw stałych jest zakup biletu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Wejście do hallu oraz na wystawę okresową w sali przylegającej do hallu nie wymaga zakupu
biletu.
4. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. W punkcie kasowym bilety można nabyć do 45 minut przed zamknięciem wystaw z
zastrzeżeniem, że zwiedzanie możliwe jest do godziny zamknięcia wystawy określonej zgodnie z
pkt. 2.
6. Wystawy można zwiedzać indywidualnie lub grupowo. Pracownicy Centrum ze względu na
przepisy bezpieczeństwa budynku mają prawo do regulacji liczby osób zwiedzających.
7. W przypadku grup zorganizowanych na każde 10 osób może przypadać jeden opiekun
upoważniony do darmowego wstępu. Każdy dodatkowy opiekun zobowiązany jest do zakupu
biletu zgodnie z cennikiem.
8. Centrum zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia ze zwiedzania części wystawy.
9. Zabrania się wstępu do Centrum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób
zagrażający bezpieczeństwu zbiorów i innych zwiedzających, zakłócającym porządek zwiedzania i
naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania się w miejscach publicznych.
10. Zabrania się wnoszenia na teren Centrum wszelkiej broni, amunicji i przedmiotów uznanych za
niebezpieczne. W Centrum obowiązuje całkowity zakaz palenia w tym również e-papierosów.
11. Zabrania się wnoszenia na wystawy dużego bagażu, parasoli, jedzenia i picia oraz wprowadzania
zwierząt za wyjątkiem psów przewodników.
12. Zabrania się dotykania eksponatów i innych elementów wystaw. Osoby uczulone na sierść, pióra
lub fragmenty naskórka, a także chemiczne środki konserwujące nie powinny korzystać z wystaw
części zoologicznej.
13. Zabrania się fotografowania i wideorejestracji obiektów i fragmentów wystaw do celów
komercyjnych bez uzyskania odpowiedniej zgody.
14. Centrum zezwala na fotografowanie (również z lampą błyskową) i wideorejestrację obiektów i
fragmentów wystaw do celów prywatnych, w tym z możliwością użycia materiałów w prywatnych
profilach w mediach społecznościowych.
15. W czasie zwiedzania należy zachować spokój i podporządkować się zaleceniom personelu
nadzorującego wystawy oraz pracownikom ochrony.
16. Zwiedzanie wystaw przez osoby poniżej 16 roku życia możliwe jest wyłącznie w towarzystwie
rodzica lub dorosłego opiekuna, który bierze odpowiedzialność za ewentualne szkody
spowodowane niewłaściwym zachowaniem podopiecznych.
17. W Centrum działa sieć CCTV rejestrująca i archiwizująca obraz z kamer.
18. W sytuacjach awaryjnych należy postępować zgodnie z komunikatami oraz zaleceniami obsługi.
19. W przypadku potrzeby skorzystania z apteczki należy zgłosić się do punktu kasowego w Recepcji.
20. Zwiedzanie Centrum musi odbywać się w reżimie sanitarnym zgodnym z aktualnymi przepisami
państwowymi oraz uniwersyteckimi.

