PRAVILA PONAŠANJA ZA POSJETITELJE
1. Izložba je otvorena za posjetitelje 7 dana u tjednu.
2. Detaljni podaci o radnom vremenu mogu se vidjeti na web stranici www.izlozbakocaka.com i na
blagajni.
3. Ulaz na izložbu se naplaćuje. Cijene ulaznice bit će dostupne na blagajni kao i na web stranici
www.izlozbakocaka.com.
4. Ulazak na izložbu je jednokratak što znači da nakon ulaska neće biti moguće ponovno ući s istom
ulaznicom.
5. Posjetitelj je dužan čuvati ulaznicu sve dok ne napusti izložbu.
Vrste ulaznica
a. jutarnja ulaznica
b. popodnevna ulaznica
c. ulaznica 2+2 i više
d. vikend ulaznica
Djeca do 95 cm visine imaju besplatan ulaz.
Pravila kojih se moraju pridržavati posjetitelji izložbe
6. Djeca trebaju imati nadzor odraslih. Roditelji koji šalju djecu bez nadzora čine to na vlastitu
odgovornost.
7. Tijekom razgledavanja izložbe posjetitelji se moraju pridržavati uputa i preporuka od strane
službenog osoblja izložbe te se trebaju pridržavati navedenih upozorenja i poruka na vitrinama.
8. Izlagač neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz nepridržavanja pravila.
9. Svi kvarovi i oštećenja koja su primijećena od strane posjetitelja moraju se odmah prijaviti
službenom osoblju izložbe.
10. Izlagač ima pravo eliminirati izloške koji su oštećeni, uništeni ili izvan funkcije. Navedeno ne
predstavlja osnovu za povrat cijelog ili dijela iznosa cijene ulaznice.
11. Organizator izložbe ima pravo privremeno obustaviti prodaju ulaznica.
12. Posjetiteljima se zabranjuje svako ponašanje štetno za ostale posjetitelje, izložbene eksponate i
ostalu izložbenu opremu.
13. Izlagač nije odgovora za bilo kakve štetne slučajne ili namjerne događaje u smislu materijalne
štete ili štete koja bi rezultirala zdravstvenim problemom
14. Zabranjeno je unošenje hrane i pića na područje izložbe.
15. Organizator nije odgovoran za odjeću i predmete ostavljene na području izložbe.
16. Voditelji grupe su odgovorni za ponašanje sudionika grupe kao i za štete uzrokovane namjernim
oštećenjem odnosno uništavanjem eksponata i drugih predmeta koji se nalaze u sklopu izložbe.
17. Ne postoji mogućnost korištenja zahoda na izložbenom području. Sanitarni čvorovi nalaze se u
sklopu objekta u kojem se održava izložba.
Pravilnik je dostupan na web stranici www.izlozbakocaka.com. Također, informacija o pravilima
nalazit će se i na blagajnama. Kupnjom ulaznice posjetitelj prihvaća navedene uvjete i pristaje na
pridržavanje svih uputa Pravilnika.
Zahvaljujemo na posjeti! Želimo Vam dobru zabavu i edukaciju!

