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nÁvŠrĚvNÍŘÁu PARKU
1.

Park je přístupný jako místo klidu, zejménaza účelemrelaxace apoznáni, po celý rok
od 8,00 do 20,00 hodin.

2. Ve vegetačním období doporučujeme navštívitmalou naučnou zónu ,,Bylinky
z babiččinyzallrádky", nacházejicí se v horní části parku.

3. Do parku

vstupujte pouze oznaěenými branami. PŤelézáni zdi' přemísťovánímobiliáře
alezení po stromech a stavbách v parku j e zakázáno.

4'

Stejně tak je zapovězeno vstupovat nazáhony, poškozovat Stromy, keře, mobiliář či
informačnítabule a trhat květiny.

a na koních je zakázáno' s výjimkou předem
dojednaných akcí. Park slouŽí pro vy1uku studentů a dalšívýukové proglamy.

5. Viíždětdo parku motorovými vozidly
6.
7

'

Park není uzpůsoben pro jízdu na kole. Vjezd na kole povolen pouze po r'yšlapaných
cestách' na vlastní nebezpečí,cyklista nesmí ohrozit ostatní návštěvníky.
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povinností úklidu

exkrementů po nich.

p|atí. zákaz stanování, táboření, rozděLávání ohňů a konzumace
alkoholu (mimo předem dojednané akce).

8. V celém parku
9.

Veškeréodpadky si návštěvníci odnesou do odpadkového koše (nejbližšíje umístěn na
vnějšízdi parku, dalšíjsou na návsi).

10. Neroznášejte

prosím kameny, větve ani jiné předměty po parku. Ničísekačku!

Děkujeme za dodržování Návštěvního řádu parku.

Porušenítohoto návštěvního řádu bude posuzováno v souladu se zákonem č.20011990
Sb. o přestupcích.
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Nabízímepronájem části parku za účelempořádaní kulturních a hromadných akcí, dle

platného ceníku. Vhodné např. pro svatební obřady, školení,spolkové akce. Poptávku je nutné
zadat minimálně 3 ů 4 ýdny před plánovanou akcí na těchto kontaktech:
telefon:

720 308 816,

e-mail:

ttb'ýg-yp-'1@9""yaJp'' janstak'o-]pj.-c.-z

Ve Svatém Janu pod Skalou dne26.3.2015
=\
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Jiří Turek (správce parku)
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