Helikon Kastélymúzeum Parkja
Látogatói szabályzat
A látogatás előtt kérjük, olvassa el!
Tisztelt Látogató! Köszöntjük a Helikon Kastélymúzeum parkjában!
Nyitvatartási idő alatt a park területe díjtalanul látogatható.
Ön a parkba történő belépésével a házirendben foglalt szabályokat elfogadja.
A házirendben foglaltak minden látogatóra vonatkoznak, függetlenül a látogatás céljától.
A Helikon Kastélymúzeum parkja országos jelentőségű védett természetvédelmi
terület. Óvjuk és védjük együtt értékeinket!
Intézményünk teljes területén fegyveres biztonsági őrséget működtet, működését az 1997. évi CLIX. törvény és a 27/1998. (VI. 10.) BM. rendelet szabályozza.
A kellemes és biztonságos látogatás érdekében kérjük, tartsa be az alábbi szabályokat:
NYITVATARTÁSI REND: A Helikon Kastélymúzeum parkjának nyitását-zárását a
fegyveres biztonsági őrség végzi külön utasítás értelmében az évszakoknak megfelelően.
Az intézmény területén biztonsági kamerarendszer működik a hatályos adatvédelmi törvény alapján, saját adatvédelmi szabályzat szerint.
FÉNYKÉPEZÉS, VIDEÓZÁS: A park területén a fényképezés, videózás személyes
célokra díjtalanul engedélyezett. Az elkészült felvételek kereskedelmi forgalomba nem
hozhatók.
Esküvői fotók ugyancsak díjmentesen készíthetőek.
Kereskedelmi célú fotó, videó, illetve film készítése csak külön intézményi engedélylyel történhet.
Drónnal történő képrögzítés előzetesen egyeztetve külön engedélyköteles!
Kérjük a felvételek készítésénél törekedjen arra, hogy mások látogatását ne zavarja!
DOHÁNYZÁS: A park területén kijelölt dohányzóhelyek találhatóak, a dohányzás kizárólag csak ezeken a helyeken engedélyezett!
SZÖKŐKÚT: A park területén található szökőkutakra felmászni, belemászni, valamint azokban fürdeni és idegen tárgyakat a kutakba beledobni TILOS!
TÓ: A parkban található tó mély víz (legmélyebb pontján 3,2 m)!

TILOS a tóba belemenni, idegen tárgyakat beledobni, a tóban fürdeni, illetve az élővilágában bármely módon kárt tenni!
Téli időszakban a befagyott tó jegére lépni szigorúan TILOS és ÉLETVESZÉLYES!
A park fáira felmászni szigorúan TILOS!
CSOPORTOS LÁTOGATÁS: Az intézmény területén kizárólag múzeumaink képzett
tárlatvezetői tarthatnak tárlatvezetést (kivéve az igazgatói engedéllyel rendelkező idegenvezetők).
KERÉKPÁR: A park területén kijelölt kerékpártárolók vannak elhelyezve, a kerékpárokat a látogatás idejére itt kell elhelyezni! Tilos a kerékpárokat az épületeknek tá masztani, zárni, a kandeláberekhez rögzíteni!
Kerékpározás csak az előkertben engedélyezett, a gyalogosforgalom zavarása
nélkül!
GÉPJÁRMŰ BEHAJTÁS: Az intézményünk parkjába gépjárművel behajtani TILOS!
Kivételt képeznek a tiltás alól az intézményi engedéllyel rendelkező gépjárművek.
PARKBERENDEZÉSI TÁRGYAK: A park berendezési tárgyai, felépítményei kizárólag rendeltetésszerűen használhatóak!
TILOS a park berendezési tárgyaiban bármely módon történő károkozás.
KISÁLLATOK: A látogatók nyugalma érdekében a park területére kizárólag
hobby- vagy háziállat hozható be!
Intézményünk épületeibe nem vihető be állat, kivételt képeznek a segítő kutyák!
Póráz, vagy vezetőszár, nagytestű kutyáknál a szájkosár használata kötelező!
Az ürüléket az állat tulajdonosa, gazdája köteles haladéktalanul eltakarítani,
valamint a háziállat által okozott kárt megtéríteni!
Szemetelni TILOS! Hulladék csak a kihelyezett hulladéktárolókban helyezhető
el.
Tilos minden olyan tevékenység, amely indokolatlanul zavarja a park élővilágát, a látogatók nyugalmát, illetve a park optimális működését akadályozza.
Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a
látogató köteles betartani a Helikon Kastélymúzeum dolgozóinak utasításait.
A Helikon Kastélymúzeum fenntartja a jogot, hogy a házirendet be nem tartó egyénektől és csoportoktól az intézmény látogatásának lehetőségét megvonja.
A házirend megszegéséből fakadó károkért a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a házirendet megszegő, vagy a házi-

rendet megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget, és őt
terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.

KÖSZÖNJÜK SZÍVES EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET!

