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NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Informační centrum Ledvice

1.  Každý návštěvník Informačního centra Ledvice (dále jen návštěvník) je povinen seznámit se a řídit se 
tímto návštěvním řádem, který je umístěn u vstupu do Informačního centra a u personálu Informačního  
centra Ledvice (dále jen Infocentrum). Návštěvník je povinen bezvýhradně uposlechnout pokynů 
obsluhy Infocentra a řídit se pokyny uvedenými u jednotlivých expozic.

2.  Děti do 10 let mají povolen přístup pouze s doprovodem osoby starší 18 let. Doprovod je po celou 
dobu pobytu v Infocentru za dítě plně odpovědný. Odborný personál (průvodce) tuto odpovědnost 
nepřejímá.

3.  Fotografování v prostorách Infocentra je dovoleno pouze se souhlasem obsluhy Infocentra.

4.  V Infocentru nejsou prostory pro uložení zavazadel nebo oděvních svršků. Za případnou ztrátu  
osobních věcí neneseme žádnou odpovědnost.

5.  Do prostor Infocentra je zakázáno vnášet zbraně, střeliva, výbušniny a další nebezpečné látky  
ohrožující zdraví a život osob, vnášet a požívat alkoholické nápoje, omamné nebo psychotropní  
látky a vstupovat pod jejich vlivem.

6.  V prostorách Infocentra je přísný zákaz:

 Kouření a manipulace s ohněm

 Konzumace jakýchkoliv jídel a nápojů

 Používat vlastní, provozovatelem neevidované elektrické spotřebiče

 Používání mobilního telefonu v kinosále

 Přístupu s jakýmikoli druhy zvířat

7.  Při nevhodném chování či nerespektování návštěvního řádu může obsluha kdykoliv ukončit exkurzi 
a vyvést návštěvníky z prostor Infocentra.

8.  Režimy prohlídek jsou individuální a skupinové. Skupinové exkurze (tj. nad 10 osob) probíhají za 
účasti průvodce a je nutné je objednat předem. Při skupinových exkurzích je možné s obsluhou Info-
centra dohodnout i parkování autobusu. Prohlídka Infocentra trvá cca 60 minut. Vstupné je zdarma.

9.  Exponáty je možné užívat jen k určeným účelům. Před vstupem do kinosálu obdrží každý návštěvník 
3D brýle, které jsou určeny výhradně ke sledování 3D filmu. Při odchodu je návštěvník povinen 3D 
brýle vrátit obsluze.

10. Každý návštěvník je povinen upozornit obsluhu na případné vady exponátů, vandalství či nevhodné 
chování jiných návštěvníků Infocentra.

11. Součástí exkurze do Infocentra může být návštěva rozhledny umístěné na střeše kotelny elektrárny, 
a to na základě předchozí rezervace. 

 Pravidla exkurzí na rozhlednu:

  Exkurze je možná pouze pro návštěvníky starší 6 let, děti ve věku 6–15 let mají vstup umožněn 
pouze v doprovodu dospělého, který za děti plně odpovídá.

  V případě více jak 10členné exkurze budou návštěvníci rozděleni na skupiny.

  Rozhledna není součástí Infocentra, návštěvník vstupuje do výtahu v prostoru elektrárny v doprovodu 
vyškoleného personálu a během exkurze je  povinen bezvýhradně uposlechnout pokynů vyškole-
ného personálu a řídit se pokyny uvedenými v prostorách elektrárny.

  Podmínkou pro vstup je vlastní pevná, uzavřená obuv + rozlišovací vesta, kterou návštěvník obdrží 
při vstupu ve vestibulu.

  ČEZ, a. s., OJ ELE si vyhrazuje právo zrušení návštěvy rozhledny nebo exkurze z důvodu  
nepříznivých klimatických podmínek nebo poruch technologických zařízení elektrárny.


