NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Zámecké terasovité zahrady
státního zámku Stekník

Čl. I. organizace provozu
1.

Věnujte zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů, případně jiným rizikům, např., které odpovídají historické a
přírodní podstatě areálu. Prosíme návštěvníky, aby dbali na svoji bezpečnost a v nejvyšší míře na bezpečnost svých
dětí.
2.
V celém areálu je z důvodu bezpečnosti zakázáno:
❖ Sedat na zděné zídky teras a jinak se o ně opírat
❖ Běhat, skákat po terasách a ze schodišť
❖ Trhat a vykopávat rostliny, stromy a keře
❖ Odhazovat odpadky mimo koše
❖ Poškozovat staveb a informační zařízení
❖ Pouštět psy a jiná zvířata na volno, znečišťovat zahradu, návštěvníci jsou povinní po svých mazlíčcích uklidit
❖ Rušit klid jiných návštěvníků
❖ Rozdělávání ohně, táboření a nocování
❖ Požívat alkohol a omamné látky
❖ Jezdit na kole a dalších dopravních prostředcích
3. Vybrané činnosti mohou být konány pouze s povolením správy zámku:
❖ Hromadné sportovní, kulturní a společenské akce
❖ Jízda na koni či kole
❖ Vjezd do areálu
4. Návštěvník je povinen se řídit tímto návštěvním řádem a instrukcemi zaměstnanců správy zámku.
5. Pokud budete svědky poškozování živých či neživých hodnot v zahradách, kontaktujte správu zámku, či policii (linka
158), v případě trestaného činu.
Čl. II. pořizování dokumentace
1.Pořizování filmové, fotografické či jiné dokumentace pro jiné než soukromé účely, musí být v dostatečném předstihu
povolenou správou zámku. Komerční focení a filmování je zpoplatněno.
2. Fotografování svatebních obřadů v zahradě je možné pro svatby pořádané v areálu

Čl. III. Společná a závěrečná ustanovení
Jestliže návštěvník poručuje tento návštěvní řád, je zaměstnanec zámku oprávněn vykázat návštěvníka ze zahrad a
zajistit jeho předání příslušným organům.
1. Škody způsobené návštěvníky porušením jednotlivých ustanovení, či jiným konáním, jež má za následek vznik
škody, budou vymáhány v souladu s platným právním řádem České republiky.
2. Vstup do zahrad je považován za souhlas s tímto návštěvním řádem. Zámecké zahrady jsou spravovány Národním
památkovým ústavem, územní památkovou správou v Praze, Státním zámkem Stekník, Stekník 1, 438 01 Žatec.
Platnost a účinnost návštěvního řádu je od 1.4. 2021
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