NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Informace o otevírací době jsou uvedené na
webových stránkách www.canaba.cz
Vstupem do vzorového domu se návštěvník
podrobuje ustanovením návštěvního řádu,
je povinen ho dodržovat a dbát pokynů
zaměstnanců CANABA a.s.
Dětem mladším 15 let je vstup povolen pouze
za doprovodu osoby starší 18 let, která je po
celou dobu za dítě odpovědná (zaměstnanci
tuto odpovědnost nepřebírají).
Provozovatel je oprávněn odepřít vstup osobám,
u nichž je důvod se domnívat, že jejich návštěva
by mohla narušit veřejný pořádek, bezpečnost,
ohrozit zdraví vlastní či třetích osob, majetek
či vzbuzovat veřejné pohoršení.
Z prostorů vzorových domů může být vykázán
návštěvník, který hrubě poruší ustanovení
tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne
pokynů odpovědných zaměstnanců a ohrozí
tak bezpečnost, majetek, zdraví vlastní či třetích
osob, veřejný pořádek a dobré mravy.
Do vnitřních prostor vzorových domů je zakázán
vstup s kolem, koloběžkou, na kolečkových
bruslích, skateboardu a jiných podobných
dopravních prostředcích.
Zvířatům je vstup do vzorových domů zakázán,
výjimkou jsou asistenční psi.
V prostorách vzorových domů je zakázáno
kouřit (včetně používání elektronických cigaret)
a manipulovat s otevřeným ohněm.
Fotografování a natáčení interiéru a exteriéru
vzorových domů je povolené, zakázané je
fotografování a natáčení osob.
Návštěvníci zacházejí se zařízením vzorových
domů standardním způsobem a dle pokynů
zaměstnanců. Zařízení záměrně nepoškozují.

V případě úmyslného poškození vzorového
domu, zařízení a majetku CANABA a.s. může být
po návštěvníkovi požadováno uhrazení škody.
Je zakázáno zasahovat do elektroinstalací a
jiných rozvodů (rozvodné skříně elektrických
zařízení, hlavní vypínače, hlavní uzávěry vody
a plynu apod.).
Je zakázáno zneužívat věcné prostředky požární
ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.
Návštěvníci jsou povinni vyvarovat se nebezpečí
pádu, přepadnutí nebo propadnutí z výšky u
vyšších konstrukcí, ochranných zábradlí a řetízků
a podobných míst. Zvláště pak není dovoleno
umožnit dětem výstup na takové konstrukce.
Není povoleno ve vzorovém domu běhat,
odkládat předměty na zařízení a konzumovat
jídlo a pití.
V případě požáru neprodleně opusťte prostor
vzorového domu nejbližším východem. Je
nutné se řídit pokyny zaměstnanců popř. členů
zasahujících složek integrovaného záchranného
systému. Ohlášení požáru se provádí
přítomnému zaměstnanci CANABA a.s.
Žádáme návštěvníky, aby v zájmu vlastní
bezpečnosti a bezpečnosti ostatních osob
dodržovali všechna upozornění, provozní
pokyny, příkazy a běžné zásady slušného
chování.
V případě, že by nebyla výše uvedená pravidla
dodržena, zaměstnanci CANABA a.s. mají
právo učinit nezbytné kroky vedoucí k zajištění
bezpečnosti provozu vzorových domů
a ochrany majetku uvnitř a na jeho okolním
pozemku.

