PŘÍRODOVĚDNÉ MUZEUM SEMENEC
CENÍK A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
VSTUPNÉ
Jednotné vstupné:

80,-

(dospělí, děti, důchodci, ZTP)

Děti do 3 a dospělí nad 70 let:

Rodinné vstupné:

ZDARMA

250,-

(2+2; každé další dítě 50,-)

Vstupné uhraďte v recepci v provozní budově.
Vstupné zahrnuje:
• pobyt v areálu po neomezenou
dobu v rámci jednoho otevíracího dne
• vstup do vnitřní expozice Tajemství podzemního světa s průvodcem
• využití interaktivních prvků a her
rozmístěných
v areálu
Programy pro skupiny s lektorem a
výukové programy objednávejte
na tel. 604 626 894
www.muzeumsemenec.cz

Nabídka doplňkových aktivit: Cena

Orientační Doporučas čený věk

• Paleonaleziště

15,-

15 min.

2 - 7 let

• Rýžování granátů

50,-

30 - 60 min.

od 6 let

• Pravěká stezka

50,-

60 min.

od 7 let

• Poklad skřítka Semínka

30,-

1,5 h

od 8 let

• Semínkovo kouzelné
zaříkávadlo

30,-

1,5 h

od 9 let

• Odlévání trilobitů

30,-

20 min.

od 7 let

• Našel se batoh

150,-

2 h od 12 let

Pomůcky a informace žádejte v recepci.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Semenec, o.p.s. jako provozovatel areálu Přírodovědného muzea Semenec vydává tento návštěvní řád, který určuje pravidla chování všech
návštěvníků, kteří do areálu vstupují, především
s ohledem na jejich bezpečnost.
• Vstupovat a pobývat v areálu mohou návštěvníci pouze na základě řádně zakoupené
a předložené vstupenky, či jiného dokladu
opravňujícího ke vstupu. Pro vstup do areálu je
vyhrazena otevírací doba, kterou je návštěvník
povinen respektovat.

• Není dovoleno rozdělávat oheň bez vědomí
provozovatele a mimo vyhrazená místa.
• Každý návštěvník vstupuje a pobývá v zařízení
na vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá
pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním
jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.
• Prosíme návštěvníky, aby dbali pokynů obsluhujícího personálu.

• Zařízení areálu používejte pouze v souladu
• Každý návštěvník je povinen chovat se v ares jeho účelem.
álu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil • Areál je nekuřácký, není dovoleno vnášet a
konzumovat alkohol, drogy či jiné omamné a
škodu na zařízení či majetku umístěném v areátoxické látky.
lu.
• Není dovoleno vstupovat do zvířecích výběhů
• Návštěvník se má chovat tak, aby svým jeda ohrad a krmit zvířata.
náním neomezoval či neobtěžoval jiné
osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající akce.

• Vstup s vlastními zvířaty je možný, ale
pouze jsou-li na vodítku.

