
PROVOZNÍ ŘÁD SKALNIČKOVÁ ZAHRADA
HLUBOČEPY

PROVOZOVATEL ZAHRADY: MČ Praha 5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5, Telefon:  257 000 165, 257 000 153
KONTAKT NA SPRÁVCE ZAHRADY: Milan Halada, tel.: 734 404 686

OTEVÍRACÍ DOBA: pátek – neděle od 9:00 do 19:00 h (otevírací doba bude upravena po celkovém dokončení sklaničkové zahrady)

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
150 Hasičský záchranný sbor ČR 
155 Zdravotnická záchranná služba 
158 Policie ČR 
156 Městská policie hl. města Prahy 
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání 

• Vstup do zahrady je volný.
• Do zahrady nemají přístup osoby podnapilé, pod vlivem návykových látek, obtěžující ostatní návštěvníky a personál. 
• Děti mladší 15 let mají vstup do zahrady povolen jen v doprovodu dospělé osoby, která ručí za jejich vhodné chování, příp. za škody nebo zranění   
   způsobená nedostatečným dohledem.
• Není dovoleno vstupovat do skalniček, jezdit zde na kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách a jízdních kolech. 
• Návštěvníci se smí v zahradě pohybovat jen po vyznačených cestách a chodnících. 
• Areál je z větší části bezbariérový a zaměstnanci jsou ochotni osobám se sníženou pohyblivostí kdykoli pomoci.

NÁVšTěVNÍKŮm NENÍ DOVOLENO: 
  1. vstupovat na záhony, skalky a trávníky,
  2. rozrývat povrch půdy a cest,
  3. koupat se v jezírku a cokoli do něj vhazovat,
  4. manipulovat s rozvody vody,
  5. přemisťovat zahradní mobiliář, jmenovky, větve, kameny atd.,
  6. poškozovat zařízení zahrady, sbírky a vystavené artefakty,
  7. manipulovat s otevřeným ohněm,
  8. odchytávat nebo rušit zde žijící živočichy,
  9. jakkoliv znečišťovat zahradu a odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené.
 

V zahradě je výslovně zakázáno trhat nebo jinak poškozovat rostliny, ani sbírat jejich semena a plody. Upozorňujeme návštěvníky, že některé pěstované 
rostliny jsou jedovaté nebo mohou způsobit závažné kožní reakce i při pouhém dotyku!

Fotografování a natáčení videa je v botanické zahradě povoleno jen pro soukromé účely. Jiné využití je možné pouze na základě povolení správce zahra-
dy, v němž se stanoví podmínky takového užití.

Služba má právo neukázněné návštěvníky vykázat ze zahrady, v závažnějších případech je předat Policii ČR nebo Městské policii.

 
Děkujeme Vám, že návštěvní řád dodržujete a přejeme Vám i Vašim dětem hezký den. ☺


