Návštěvní řád
Výstava je otevřena denně od 9 00 do 20 00 hodin. Pokladna se zavírá v 19 15 hodin.
V prostorách výstavy je přísně zakázáno:
• vnášet bundy, kabáty, deštníky, brašny, batohy a rozměrná zavazadla
• konzumovat jídlo a nápoje
• kouřit
• dotýkat se vystavených exponátů nebo vitrín
• vstupovat se zbraní, ostrými předměty a skleněnými nádobami
• být pod vlivem alkoholu nebo omamných látek
• vstupovat se zvířaty
• vjíždět s kočárkem
Další pravidla:
• Na výstavě je možné fotografovat pouze bez blesku a bez stativu.
• Při vstupu může být návštěvník podroben bezpečnostní kontrole.
• Každá vstupenka je vybavena čárovým kódem a kontrolním ústřižkem, který bude po předložení při vstupu na místo konání akce zkontrolovaný čtecím
zařízením nebo bude odtržen zodpovědným pracovníkem. Po načtení nebo odtržení vstupenky není možné tuto vstupenku opět použít nebo vrátit.
• Falšování vstupenky je trestné.
• V případě poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nebude vstupenka nahrazena novou a nebude poskytnuta jiná kompenzace.
• Pořadatel neodpovídá za žádné problémy a škody způsobené neoprávněným kopírováním vstupenky.
• Majitel vstupenky dává souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou mohou být použity pořadatelem výstavy, a to bez peněžní
náhrady.
• Pořadatel nenese odpovědnost za věci odložené do šatny.
• Pořadatel upozorňuje návštěvníky, že WC lze použít pouze s platnou vstupenkou, neboť je přístupné pouze z expozice.

Visitor Regulations
The exhibition is open daily from 9 00 until 20 00. The cash desk closes at 19 15.
It is strictly forbidden in the exhibition premises to:
• Bring in any jackets, coats, umbrellas, bags, backpacks and large size luggage
• Eat and drink
• Smoke
• Touch the exhibits or display cases
• Enter with weapons, sharp objects and glass containers
• Be under the influence of alcohol or narcotics
• Bring in animals
• Enter with a pram
Additional rules:
• Still photography is allowed in the exhibition premises without flash or tripod only.
• The visitors may be requested to pass through a security check when entering the exhibition premises.
• Each ticket has a barcode and a stub that will be checked by a reader or torn away by an authorised person when entering the exhibition premises.
Once the barcode is read or the ticket stub is torn away, the ticket cannot be used again or refunded.
• Ticket counterfeiting constitutes a crime.
• If damaged, destructed, lost or stolen, the ticket will not be replaced and no other compensation will be provided.
• The organiser shall not be responsible for any problems or damages caused by unauthorised ticket copying.
• The ticket owner agrees that any photographs, films or video recordings involving him/her may be used by the organiser of the exhibition, without any
financial compensation.
• The organiser shall not be responsible for any items left in the cloakroom.  
• The visitors shall be advised that the toilets can be used upon producing a valid ticket only since they are accessible from the exhibition rooms only.
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