NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO LABYRINTU V BRANDÝSE NAD ORLICÍ
I. Návštěvní doba
1. Labyrint je veřejnosti přístupný od začátku května do konce září. V květnu, červnu a v září o sobotách a
nedělích od 9 do 17 hodin. V červenci a srpnu denně od 9 do 18 hodin. Polední přestávka je vždy od 12 do 13
hodin. Po zbytek roku po dobu vegetačního klidu a nedostatečného olistění je labyrint pro veřejnost uzavřen.
Hromadné výpravy lze mimořádně objednávat i pro všední dny během května, června a září nejméně tři dny
předem na čísle 732 145 114
2. Vyžadují-li to bezpečnostní, klimatické (např. nepřízeň počasí), provozní nebo jiné závažné důvody, může být
labyrint i v návštěvní době kdykoli zcela nebo zčásti uzavřen.
II. Vstupné
1. Za návštěvu labyrintu se platí předem vstupné 35,- korun. Snížené vstupné je 20,- korun a platí pro děti do 15
let, držitele studentských průkazů, držitele průkazu ZTP a důchodce.
2. Děti předškolního věku smějí do labyrintu vstupovat pouze v doprovodu dospělých osob.
3. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku. Návštěvníci jsou povinni vstupenku uchovat po celou
dobu prohlídky a na případné požádání ji znovu předložit ke kontrole.
4. Vstupenka platí jen k jedné návštěvě labyrintu. Zakoupené vstupenky nelze vrátit.
5. Držitelé certifikátů „majitele habru“ mají po předložení certifikátu jeden vstup do labyrintu zdarma. Při vstupu do
labyrintu označí obsluha předložený certifikát zvláštním razítkem. Takto označený certifikát již nelze znovu k
bezplatnému vstupu použít.
III. Prohlídka labyrintu
1. Je přísně zakázáno prostupovat stěnami živého plotu!! Porušení tohoto zákazu může být klasifikováno
jako poškozování cizí věci a je přinejmenším důvodem k okamžitému vykázání návštěvníka z areálu labyrintu.
2. Prohlídka a pobyt v labyrintu je individuální a na vlastní nebezpečí návštěvníka.
3. Poslední prohlídka se doporučuje 20 minut před ukončením provozní doby.
4. Návštěvníci jsou povinni se ve svém zájmu i v zájmu ochrany labyrintu pohybovat pouze po vymezených
cestách a to výhradně pěšky. (Výjimku tvoří vozíčkáři, kteří mohou labyrint navštívit po dohodě s obsluhou.)
5. Do labyrintu je zakázán vstup se psy.
6. Vstup do labyrintu je zakázán i osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití jiných návykových látek.
7. V celém areálu labyrintu je dále zakázáno:
a) poškozovat rostliny a porosty, včetně odběru částí rostlin za jakýmkoli účelem
b) poškozovat vybavení labyrintu
c) kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm
d) požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky
e) používat jakoukoliv zvukovou techniku, která by rušila ostatní návštěvníky labyrintu
f ) znečišťovat areál labyrintu
g) vykonávat činnosti, které jsou v rozporu s účelem areálu
8. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů obsluhy labyrintu. Při neuposlechnutí nebo při zanedbání
zákazu, vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, provozu a ochrany labyrintu, nebo při porušení návštěvního
řádu, může být návštěvník z labyrintu obsluhou vykázán a musí ihned opustit areál bez nároku na vrácení
vstupného.
9. Fotografování a filmování pro soukromé účely je dovoleno. Pro účely publikační je nutný souhlas
provozovatele labyrintu.
IV. Závěrečná ustanovení
1. Provozovatel labyrintu nezodpovídá za škody, které si návštěvník způsobí nepřiměřeným chováním a
porušením návštěvního řádu.
2. Za porušení návštěvního řádu a způsobení škody je návštěvník odpovědný v souladu s obecně platnými
předpisy.
V Brandýse nad Orlicí dne 1. dubna 2010 - Občanské sdružení Brandýs ve světě

