Látogatói rend

A Ferenczy Múzeumi Centrum kiállítóhelyei nyitvatartási rend alapján, naponta 10 és 18 óra között,
illetve a rendezvények végéig tartanak nyitva. Ettől eltérő rendkívüli nyitvatartásunkról a
www.muzeumicentrum.hu hivatalos honlapunkon adunk tájékoztatást.
Kiállításainkat, rendezvényeinket érvényes belépőjeggyel lehet látogatni. Ez alól kivételt képeznek
az ingyenes programok. A kiállításokat és rendezvényeket mindenki saját felelősségére
látogathatja.
Kerekes székes vendégeink a múzeum épületeit akadálymentesen látogathatják. Kerekes székes
látogatóink a belépőjegy mellé kísérőjük (1 fő) részére kedvezményesen válthatnak belépőjegyet.
Az így megváltott jegyek másra nem ruházhatók át.
A ruhatár használata ajánlott. Amennyiben olyan értékes csomaggal érkezik, amelyet nem szívesen
hagy a ruhatárban, ezt jelezheti teremőr kollégáinknak, akik indokolt esetben lehetővé teszik, hogy
ezeket magával vigye az adott kiállítótérbe. A ruhatárak 18 órakor bezárnak, a rendezvények
idején a program végét követően további fél órán át tartanak nyitva. A ruhatár díjmentesen vehető
igénybe. A múzeum területén elhagyott értéktárgyakért az intézmény nem vállal felelősséget.
A kiállítótérbe legfeljebb 30x40x20 cm méretű kézitáskát lehet bevinni, az ettől nagyobb
csomagokat (hátizsák, háti táska, bőrönd, esernyő) a ruhatárban kell hagyni.
A felsoroltakon kívül a kiállítótérbe tilos bevinni palackot, ételt, italt, élő állatot (kivéve a vakvezető
kutyát), szúró- és vágóeszközöket, valamint olyan méretű tárgyat, amely elzárja a menekülési
útvonalat (pl. kerékpár, kismotor, roller, nagyméretű hangszer, stb.).
A kiállítótérben tartózkodó látogatók nem veszélyeztethetik a műtárgyakat és nem zavarhatják a
többi látogatót a műélvezetben. Kérjük, hogy a műtárgyakat legfeljebb 30 cm-re közelítsék meg! A
hangos beszéd, telefonálás más látogató számára zavaró lehet, ezért a látogatás alatt a
mobiltelefonokat kérjük, hogy halkítsák le és ne használják beszélgetésre! Mindazokat, akik
beszélgetéssel vagy hangos, zavaró viselkedéssel a kiállítás illetőleg a rendezvények élvezetét
zavarják, a teremőrök felszólíthatják ezek mellőzésére. Amennyiben a felszólítás eredménytelen
marad, a teremőrök azonnali távozásra kérhetik, szükség esetén ki is vezethetik a kiállítóhelyről a
viselkedési normákat megszegő látogatókat.
A kiállításokon vaku és állvány nélküli fotózás minden esetben megengedett, ahol ezt külön felirat
nem tiltja. A mobiltelefonnal vagy fényképezőgéppel készülő amatőr fényképek, illetőleg
filmfelvételek kizárólag személyes használatra szolgálhatnak. A felvételek kereskedelmi forgalomba
nem hozhatók.
A múzeum épületeinek területén tilos a dohányzás és az elektromos cigaretta használata sem
megengedett. Dohányozni kizárólag az erre a célra kijelölt helyen, az épületeken kívül lehet.
A látogató köteles a múzeum helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni és a környezetet
rendben tartani, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található
eszközöket, berendezéseket és magát az épületet. Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa,
tűz, bombariadó stb.) esetén a látogató köteles pontosan betartani a múzeum dolgozóinak
utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni.
A látogatói rend betartása közös érdekünk, ehhez kérjük tisztelt vendégeink segítségét!

