PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
Kasárne/Kulturpark
1. Vlastníkom objektu KASÁRNE/KULTURPARK je Mesto Košice
2. Správcom objektu
kultúrne centrá

KASÁRNE/KULTURPARK

je príspevková organizácia K13 – Košické

3. Kasárne/Kulturpark sú prístupné verejnosti v určených dňoch a určenom čase, ktoré sú
vhodným spôsobom zverejnené. V inom čase je možné verejnosti sprístupniť priestory iba
na základe odsúhlasených žiadostí záujemcov o organizovanie akcií.
4. Kasárne/Kultrupark sú nepretržite monitorované kamerovým systémom a chránené nonstop
bezpečnostnou službou. Pre prípad vzniku požiaru sú niektoré budovy zabezpečené
systémom elektronickej požiarnej signalizácie.
Pokyny pre návštevníkov
Návštevník musí dodržiavať nasledujúce pokyny:
V záujme udržiavania príjemného a kultúrneho prostredia sú návštevníci povinní zachovávať poriadok
a čistotu, vyvarovať sa správania, ktoré by narušilo jeho pokojné užívanie alebo účel, ktorému má slúžiť. Deti
mladšie ako 10 rokov musia byť v sprievode a pod trvalým dozorom rodičov alebo inej dospelej osoby.
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Návštevníci sú oprávnení pohybovať sa v areáli len v priestoroch vyhradených pre návštevníkov.
Návštevníkom je zakázaný vstup do akýchkoľvek iných priestorov, ktoré nie sú vyhradené
návštevníkom.
Parkovať v areáli Kasární/Kulturparku, môžu len vozidla s povolením správcu.
Vstup na urbárnu plochu s motorovým vozidlom je možný len s povolením správcu
V prípade zdravotných ťažkostí, poranenia alebo iných úrazov bude pre návštevníka privolaná
záchranná zdravotnícka služba.
Predmety nájdené v priestoroch Kasární/Kulturparku je nálezca povinný odovzdať na recepcii v budove
ALFA. Zamestnanec recepcie urobí úkony smerujúce k zisteniu vlastníka a odovzdaniu nálezu do rúk
vlastníka.
Vstup do priestorov Kulturparku môže byť odopretý osobám, ktorých návšteva by narušila alebo
mohla narušiť poriadok a bezpečnosť Kulturparku, resp. ich správanie je v rozpore so spoločenskými
normami správania sa
Vstup je povolený len v prevádzkovej dobe
Z priestorov Kasární/Kulturparku môže byť bez vrátenia vstupného vykázaný návštevník, ktorý napriek
upozorneniu poruší ustanovenia tohto návštevného poriadku alebo neuposlúchne pokyny osôb
zodpovedných za udržanie poriadku.
Návštevníci sú povinní správať sa v priestoroch Kasární/Kulturparku spôsobom, ktorý nepoškodzuje
alebo iným spôsobom neznehodnocuje majetok Kasární/Kulturparku.
Návštevníci sú povinní udržiavať v priestoroch čistotu a poriadok.

Pri usporiadaní akýchkoľvek kultúrnych alebo ostatných spoločenských akcií je nutné dbať na pokyny
usporiadateľa a správcu. Na areál Kasárne/Kulturpark sa primerane vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzného
nariadenia mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku. Okrem obmedzení vyplývajúcich zo všeobecne
záväzného nariadenia mesta Košice č. 78 a zo všeobecne záväzných právnych predpisov je v areáli
Kasární/Kulturparku je zakázané:

1.

donášať alkoholické, návykové, omamné a psychotropné látky,

2.

manipulovať s otvoreným ohňom (pokiaľ to nie je dopredu povolené, napríklad vzhľadom na druh
podujatia), výbušninami, jedovatými látkami, chemikáliami a inými predmetmi ohrozujúcimi zdravie
a bezpečnosť (fajčenie je povolené len na vyhradených miestach),

3.

vstupovať do parku so psami a inými zvieratami,

4.

rušiť predstavenie alebo podujatie nevhodným chovaním, ktoré je v rozpore so zásadami slušného
správania, alebo ohrozovať bezpečnosť a zdravie ostatných návštevníkov,

5.

vstupovať do areálu pod vplyvom alkoholických nápojov a iných návykových látok,

6.

preliezať oplotenie, vstupovať a zdržiavať sa v areáli mimo konania predstavení a otváracích hodín,

7.

liezť po stromoch, kríkoch a zariadeniach parku,

8.

vchádzať do areálu motorovými vozidlami s výnimkou obsluhy a osôb s povolením správcu,

9.

poškodzovať objekt areálu, jeho súčasti a zariadenia.

10. vstupovať na kolieskových korčuliach, bicykloch a kolobežkách, skateboardoch do budov
11. Pre návštevníkov platí zákaz vnášania zbraní, streliva, pyrotechniky, sklenených predmetov, sprejov,
alebo akékoľvek iných tlakových nádob alebo iných predmetov, ktoré môžu alebo by mohli ohroziť
život a zdravie osôb alebo spôsobiť škody na zariadení a vybavení objektu.
12. Do priestorov Kasární/Kulturparku je zakázané vnášať predmety narušujúce akustiku – amplióny,
rádia, magnetofóny a iné podobné predmety alebo zariadenia.
Upozornenie:
Vstupom do areálu Kasární/Kulturparku vyjadruje každá osoba svoj súhlas s týmto prevádzkovým
poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť
Návštevník Kasární/Kulturparku, ktorý svojím správaním poruší tento poriadok, môže byť z areálu
Kasární/Kulturparku vykázaný správcom, usporiadateľom podujatia alebo príslušníkom Mestskej polície Košice.
Za porušenie všeobecne záväzného nariadenia mesta alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov
môže byť podľa miery porušenia uložená sankcia podľa osobitných predpisov (napr. zák. č. 401/1990 Zb.
o meste Košice, zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zák. 223/2001 Z. z. o odpadoch a i.).
Kasárne/Kulturpark nezodpovedá za škody, poranenia alebo úrazy spôsobené neopatrnosťou alebo
nedodržiavaním tohto prevádzkového poriadku a tiež pokynov zodpovedných zamestnancov a všetky škody
spôsobené správaním a konaním návštevníkov v rozpore s týmto poriadkom budú vymáhané podľa platných
právnych predpisov SR.
Prevádzkový poriadok je prístupný na recepcii v objektoch Alfa, Bravo, Charlie, Detla a
zverejnený na webovej stránke www.k13.sk
V prípade akýchkoľvek pochybností, problémov či objavenia závady bez váhania prosíme upozornite,
resp. kontaktujte nonstop službu t.č. 0918 937 434
Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 24.1.2018

