
 

 

 

 

 

 

 

Návštěvní řád   

 
1. Vstup do výstavních prostor PLATO je pro návštěvy možný po předložení 

platné vstupenky. Vstupenka je opatřena datem a platí po celý tento den v 
rámci obou budov galerie, tedy hlavní budovy PLATO (historická budova 
bývalých jatek) a PLATO Bauhausu (bývalý hobbymarket). Předložením 
vstupenky návštěva potvrzuje, že se seznámila s tímto Návštěvním řádem, 
a zavazuje se jej dodržovat.  

 
2. Dětem do 15 let je vstup umožněn za dozoru odpovědné dospělé osoby. 

PLATO ani její zaměstnanci tuto odpovědnost nepřebírají.  

 
3. Návštěvníci mohou do PLATO vstupovat se psy na vodítku. V hlavní 

budově PLATO mohou psi do chodeb a kavárny, není jim ale umožněn 
vstup do výstavních sálů. V PLATO Bauhausu není pohyb se psy na vodítku 
nijak omezen. 

 
4. Z bezpečnostních nebo provozních důvodů může PLATO omezit počet 

návštěvníků v jednotlivých výstavních prostorách. 

 
5. Návštěva respektuje zákaz vnášet do všech prostor PLATO bez vědomí 

zaměstnanců jakékoliv alkoholické nápoje a jiné návykové látky či vstupovat 
se zbraněmi a jinými nebezpečnými předměty. Ve všech prostorách PLATO 
platí zákaz užívání omamných a psychotropních látek, kouření je povoleno 
pouze na vyhrazených místech ve venkovních prostorách.  

 
6. O uložení svrchního oděvu a zavazadel do prostoru hlídané šatny návštěva 

může požádat pracovníky recepce hlavní budovy PLATO. V PLATO 
Bauhausu lze svrchní oděv odložit v šatně. Šatna v PLATO Bauhausu není 
hlídaná, za případnou ztrátu PLATO neodpovídá. 

 
7. Do prostoru kina v PLATO Bauhausu návštěva vstupuje pouze bez obuvi a 

nápojů. Další pokyny a pravidla jsou sdělované formou bezpečnostních 
tabulek.  

 
8. Svým vstupem bere návštěva na vědomí, že veškeré výstavní prostory 

PLATO jsou monitorovány kamerovým systémem a že během jeho pobytu v 
nich mohou být pořizovány fotografie či audiovizuální záznamy, které 
mohou být použity výlučně k propagaci činnosti PLATO, a to na webových 
stránkách, sociálních sítích a tiskových materiálech PLATO. Svůj souhlas s 
pořizováním fotografií a audiovizuálních záznamů může návštěvník kdykoli 
odvolat, nebo požádat o stažení pořízené fotografie či audiovizuálního 
záznamu, a to poštou na adrese Porážková 26, 702 00 Ostrava. 

 



 

 

 

 

 

 

 

9. Fotografovat vystavená díla ve všech výstavních prostorách PLATO lze 
výhradně pro osobní potřebu, a to bez použití blesku a stativu, pokud není 
ve vybraných prostorách stanoveno jinak. Pořizování obrazového nebo 
zvukově-obrazového záznamu za jiným účelem než uvedeným v první větě 
je možné pouze po předchozím písemném souhlasu PLATO. 

 
10. Otevírací doba jednotlivých objektů je uvedena na webových stránkách 

www.plato-ostrava.cz. Návštěva opouští budovy PLATO do konce otevírací 
doby. 

 
11. Návštěva se nepřibližuje k elektrickým a ostatním zařízením, strojům, 

přístrojům a nevstupuje do skladových prostor a technických místností 
PLATO. Rovněž není umožněn vstup na jakékoliv konstrukce, přístupové 
žebříky a plošiny uvnitř i vně budov PLATO. 

 
12. Při vyhlášení požárního poplachu návštěva respektuje hlášení a opustí v 

klidu objekt po určených evakuačních cestách a stanovenými evakuačními 
východy, případně se řídí pokyny pracovníků PLATO nebo velitele požární 
preventivní hlídky.  

 
13. Případné momentální zdravotní indispozice i veškeré úrazy oznamuje 

návštěva pracovníkům PLATO na recepci, aby bylo možné provést 
okamžitá opatření k nápravě. 

 
14. Návštěva se po celou dobu svého pobytu v budovách PLATO chová podle 

pravidel občanského soužití a svým chováním neruší ostatní návštěvníky. 
Návštěva věnuje pozornost případným prováděným aktivitám tak, aby 
nemohly být příčinou nehody, úrazu nebo ohrožení dalších osob. Návštěva 
respektuje pokyny zaměstnanců PLATO. Při nerespektování tohoto 
Návštěvního řádu bude návštěva pracovníkem PLATO požádána, aby v 
jeho doprovodu neprodleně budovy opustila. 

 

Návštěvní řád v tomto znění nabývá platnosti od 21. září 2022. 
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