NAVODILO ZA SKUPINE OBISKOVALCEV
TEHNOPARKA CELJE
1. Obiskovalci so v smislu teh navodil vse osebe, ki pridejo na ogled v Tehnopark Celje
(v nadaljevanju TPC).
2. Vodja skupine obiskovalcev mora ta navodila prebrati in s podpisom izjave potrditi, da
je z njimi seznanjen/a.
3. Oseba, ki vodi ogled po TPC, obiskovalce seznani in jim da jasna navodila, kje se lahko
gibljejo oziroma kje po objektu imajo omejeno gibanje.
4. Oseba, ki vodi ogled po TPC, jih seznani z določbami požarnega reda, načinom
evakuacije in zbirnimi mesti. Obiskovalci morajo določbe požarnega reda upoštevati
oz. spoštovati.
5. Z eksponati v TPC morajo obiskovalci ravnati odgovorno in gospodarno.
6. Od vsakega obiskovalca, ki v sklopu ogleda v prostorih TPC uporablja določen
predmet/rekvizit, se zahteva, da z njim med ogledom ravna odgovorno ter ga po koncu
ogleda vrne osebi, od katere ga je dobil v uporabo.
7. V primeru, da obiskovalec povzroči škodo z nedovoljenim posegom v naprave
(eksponate), je odškodninsko odgovoren za svoja dejanja in za povrnitev škode
ustanovi, ki je bila oškodovana. Če je obiskovalec nediscipliniran, krši splošno veljavna
ali s strani družbe predpisana pravila, mora oseba, ki vodi ogled, takoj prekiniti nadaljnji
ogled in kršitelja ali celo skupino napotiti iz objekta. V primeru, da je obiskovalec v TPC
napoten s strani družbe ali ustanove, le-ta odgovarja za morebitno povzročeno škodo.
Spore zaradi nastale škode rešuje pristojno sodišče.
8. Obiskovalci, ki ne upoštevajo navodil osebe, ki vodi ogled, in zaidejo izven območja,
predvidenega za ogled, so za morebitne posledice odgovorni sami oziroma njihov
vodja skupine.
9. V primeru izrednih dogodkov, zaradi katerih varnosti obiskovalcev ni mogoče
zagotoviti, se lahko ogled v TPC odpove, prepove ali prekine.
10. Navodilo se izpolni v dveh izvodih, eden se hrani na recepciji TPC, drugega prejme
podpisnik – vodja skupine obiskovalcev.
IZJAVA
Podpisani vodja skupine obiskovalcev v TPC ___________________________iz
družbe/ustanove____________________________________________________________
__
izjavljam, da sem seznanjen/a sprejetimi navodili in bom upošteval/a navodila osebe, ki vodi
ogled.
Obvezujem se, da se bo ravnal/a po teh navodilih ter skrbel/a, da bodo določila upoštevale
tudi osebe, ki so pod mojim vodstvom, in sicer:
št. odraslih:________, št. otrok:
___________.
Seznanjen sem, da ustanova, na katere področje stopam, ne prevzema nobene odgovornosti
za poškodbe, ki bi nastopile zaradi neupoštevanja določil teh varnostnih navodil in navodil
osebe, ki vodi ogled.
Celje, dne______________
Podpis osebe, ki vodi ogled (TPC)

Podpis vodje skupine obiskovalcev

