
Návštevný poriadok expozície múzea a priestoru Rybársky Dvor. 
 

     Ďakujeme, že ste si vybrali stráviť neopakovateľné chvíle v našej spoločnosti. 
Veríme, že naplníme Vaše očakávania a budete Vy a Vaše deti bohatší o nevšedný zážitok. 
 
Aby sa tak stalo, chceli by sme Vás požiadať a upozorniť, aby ste rešpektovali a dodržiavali určité pravidlá 
pri návšteve. 
Ide hlavne o bezpečnostné pravidlá, ktoré pomôžu predísť ujme na zdraví a škode na majetku. 
 
Týmto Vás žiadame o rešpektovanie a dodržiavanie nasledovného : 
 
- ak Vám zarezervujeme určitú hodinu, žiadame Vás aby ste si zorganizovali príchod na danú hodinu a 
nechodili príliž skoro. Expozíciu rozkladáme približne 30min pred vašim príchodom. Ak prídete skôr, 
počkajte nás v autobuse, náš sprievodca si vás vyzdvihne. 
Zo strany Penziónu Rybársky Dvor sa dôrazne ZAKAZUJE voľný pohyb detí po terase reštaurácie, 
alebo penzióne ! 
ZÁKAZ VSTUPU PLATÍ AJ NA DETSKÉ IHRISKO !!! (slúži pre ubytovaných hostí penziónu) 
 
- pri príchode na parkovisko ste vstúpili do areálu Penziónu Rybársky dvor. Keďže nemáme oddelené 
parkovacie miesto pre školské zájazdy, zaparkujte prosím autobus tak aby nebránil príchodu a odchodu 
bežných zákazníkov Penziónu RD.  
 
- ak si vás nevyzdvihne náš sprievodca pri parkovaní, pri vystúpení z autobusu sa v skupine presuňte k 
rybníku a popri brehu k vstupnej bránke. Nasledujte ukazovatele smeru. Prosím dajte pozor, aby sa vám 
deti nerozutekali po areáli penziónu RD. Penzión a múzeum sú dve oddelené prevádzky. Nie je žiadané, 
aby sa deti pohybovali po priestore reštaurácie, keďže Penzión nie je stavaný priestorovo ani personálne 
na návštevu školských výletov. 
 
- prosím, upozornite deti, aby nehádzali kamene do vody a po vtáctve (kačice a labute). Na rybník chodia 
hniezdiť a vyviesť mladé aj vzácne druhy vodného vtáctva. 
 
- v priestore múzea sa nachádza aj bylinková záhradka Penziónu RD, ktorú používajú do kuchyne na 
prípravu jedál, prosím Vaše deti aby nevstupovali do tejto záhradky a neničili bylinky, alebo iné rastliny v 
celom priestore. 
 
- po vstupe do priestoru múzea Vás upozorňujeme na šikmý breh, ktorý láka ísť k vode a teda ľahšie 
spadnutie do vody. Preto Vás prosíme, aby ste deťom pripomenuli tento fakt. V prípade pošmyknutia sa a 
spadnutia dieťaťa do vody, máme na brehu záchranné prostriedky (štandardné záchranné kolesá, a lano 
na pritiahnutie). 
Je to otvorený priestor a bolo by ťažké ohradiť a dokonale zabezpečiť celý breh. V prvom rade ide o 
armádny prístav a obchodnú stanicu. 
 
- po ukončení prehliadky si skontrolujte či máte všetky svoje osobné veci (telefón, fotoaparát, bundu, 
čiapky, atď.) a v skupine sa presuňte do autobusu. K autobusu choďte prosím po tej istej trase ako ste 
prichádzali. V prípade, ak si niečo zabudnete a my to nájdeme, budeme vás kontaktovať.  
 
- môžete využiť aj WC, ktoré je dostupné 20m od vstupnej bránky do múzea. Na prechod k WC, prosím 
používajte chodníky. Splachovaciu toaletu mali aj Rimania už pred 2000 rokmi, preto vás prosím aby ste 
ju použili ako civilizovaní ľudia. 
 
 - ak aj napriek upozorneniam budú návštevníci porušovať stanovené pravidlá, nenesieme zodpovednosť 
za vzniknutú hmotnú škodu alebo ujmu na zdraví.  
 
Naše múzeum je interaktívne a môžete si väčšinu exponátov chytiť do ruky. Keďže máme funkčnú loď, 
katapulty a repliky zbraní používaných v antike a reálne ich aj používame, prosím, bezpodmienečne 
dodržujte pokyny sprievodu na pevnine a kapitána na lodi počas plavby, aby sme predišli zraneniam. 
 
Ďakujeme Vám za trpezlivosť a tešíme sa na krásne prežitý výlet. 
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