
TUBE - NUMEN / FOR USE

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

1. Všeobecné informácie

Inštalácia Tube je dielom medzinárodného umeleckého zoskupenia Numen / For use, ktoré

reprezentujú Christoph Katzler a Nikola Radeljković. Súčasťou jej umeleckého posolstva je interaktívna

funkcia, ktorá ponúka návštevníkovi možnosť do samotnej inštalácie vstúpiť a prechádzať (alebo

preliezať) ňou, akoby sa jednalo o visutý tunel v zábavnom parku. Preto je pri kontakte inštalácie

s návštevníkom veľmi dôležitý aspekt bezpečnosti návštevníka pri jej objavovaní.

Aby sme predišli úrazom návštevníkov, poškodeniam inštalácie a nedorozumeniam, prosíme každého

návštevníka, aby si pozorne preštudoval tento prevádzkový poriadok (ďalej „PP“), ktorý je povinný

dodržiavať. Podpísaním sa v priloženom formulári návštevník potvrdzuje, že si tento PP preštudoval

a zaväzuje sa ho dodržiavať.

Prevádzkovateľom inštalácie je: ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie, so sídlom:

Námestie SNP 25, 811 05 Bratislava. Zodpovedný vedúci: Gábor Bindics. Kontaktný telefón: 0917 159

173 Kontaktný e-mail: trznica@staratrznica.sk

Nedodržanie tohto PP môže mať za následok vykázanie návštevníka. Tento PP je záväzný aj pre

návštevníkov, ktorí nevstupujú do samotnej inštalácie.

Dovoľte, aby sme vám srdečne popriali príjemný a bezstarostný zážitok pri návšteve inštalácie.

2. Vstup do priestoru inštalácie

Do priestoru inštalácie (ďalej „priestor“) smie vstúpiť iba návštevník, ktorý si preštudoval tento PP a

podpísal príslušný formulár.

Osoby mladšie ako 12 rokov môžu do priestoru vstupovať a pohybovať sa v ňom iba v sprievode

svojho zákonného zástupcu alebo inej určenej dospelej osoby (ďalej „sprievod“). Za činnosť

a bezpečnosť týchto osôb zodpovedá a formulár podpisuje sprievod.

Ak pracovník prevádzkovateľa (ďalej „pracovník“) usúdi, že návštevník nie je spôsobilý pre vstup do

priestoru, je oprávnený ho do priestoru nevpustiť alebo z priestoru vykázať.

Do inštalácie vstupujte v ponožkách alebo naboso. Obuv by ju mohla poškodiť.

Maximálna dĺžka zotrvania návštevníka v inštalácii je 15 minút pokiaľ pracovník neurčí inak.

Posledný vstup do inštalácie je možný 15 minút pred koncom otváracích hodín.

Maximálny počet návštevníkov v jednom tuneli inštalácie v jednom momente je 5 dospelých osôb alebo

7 detí, t.j. 14 ľudí dokopy.

Pred vstupom do siete si musia návštevníci odložiť svoje príručné veci (tašky, batohy, etc.) a vyprázdniť

vrecká.

V inštalácii sa pohybuje jedným smerom (v smere hodinových ručičiek).
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V inštalácii je zakázané tvoriť skupinky na jednom mieste.

Do priestoru nesmú vstupovať:

a) osoby pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok a liekov, pokiaľ tieto majú vplyv na

ich motorickú a rozhodovaciu schopnosť;

b) osoby trpiace infekčnou chorobou;

c) osoby, ktoré nedodržia tento PP a pokyny pracovníka.

Do priestoru je zakázané vstupovať s nasledujúcimi predmetmi:

a) zbrane, vrátane všetkých nožov;

b) ostré predmety;

c) otvorený oheň;

d) sklené predmety;

e) dáždniky, palice, barle a pod.

V priestore je zakázané:

a) konzumovať alkohol, omamné a psychotropné látky, fajčiť;

b) konzumovať jedlo a nápoje, zmrzlinu, lízatká, žuvačky a podobné veci;

c) manipulovať s otvoreným ohňom;

d) v inštalácii skákať, akýmkoľvek spôsobom ju poškodzovať alebo vykonávať zmeny na inštalácii,

vrátane všetkých jej súčastí;

e) zanechať akékoľvek predmety v inštalácii a priestore;

f) vstupovať do inštalácie so slúchadlami na ušiach.

3. Bezpečnosť

Do inštalácie vstupujete na vlastnú zodpovednosť! Pri pohybe v inštalácii je nevyhnutné, aby ste boli

ohľaduplní voči iným návštevníkom.

Pohyb v inštalácii vyžaduje vašu plnú pozornosť.

Návštevník musí dodržiavať pokyny pracovníka. V opačnom prípade môže návštevníka pracovník

vykázať z priestoru. Návštevník musí v takom prípade priestor okamžite opustiť.

Návštevník je povinný bezodkladne oznámiť pracovníkovi nedostatky v inštalácii, ktoré by mohli ohroziť

jeho bezpečnosť, alebo bezpečnosť niekoho iného, najmä každú dieru, chybu alebo poruchu v textúre

inštalácie.

V prípade úrazu je návštevník povinný ohlásiť úraz pracovníkovi.

4. Čistota, hygiena a odložené predmety

Udržiavajte inštaláciu, toalety, ako aj celý priestor v čistote.

Nenechávajte za sebou pohodené odpadky.

Cenné veci nenechávajte bez dozoru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za ich stratu a odcudzenie.

5. Hygienické opatrenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 19

Návštevník je povinný dodržiavať všetky aktuálne platné hygienické opatrenia ÚVZ SR a Uznesenia

vlády SR týkajúce sa opatrení na obmedzenie šírenia ochorenia COVID – 19:



Vstup do priestorov prevádzkovateľa inštalácie je možný len osobám s prekrytými hornými dýchacími

cestami (respirátor, rúško, šatka).

Pri vstupe do prevádzky je návštevník povinný použiť dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové

rukavice.

Návštevník je povinný dodržiavať odstup od ostatných návštevníkov minimálne 2 m, okrem osôb

žijúcich v jednej domácnosti.

Prevádzkovateľ zakazuje konzumáciu pokrmov a nápojov v interiérových a exteriérových častiach

prevádzky.

Pokiaľ sa necítite úplne fit, nechajte si radšej návštevu priestorovej inštalácie na inokedy. Ak sa u vás

objavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné kontaktovať telefonicky svojho

ošetrujúceho lekára a opustiť priestory Starej tržnice. V prípade vzniku akútneho respiračného

ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) ste povinní zostať v domácej izolácii.

Zoznam aktuálne platných hygienických opatrení je zároveň umiestnený na vstupe do prevádzky

(inštalácie).

6. Zodpovednosť

Za úrazy a škody vzniknuté komukoľvek z dôvodu porušenia PP, nepozornosti, nerešpektovania iných,

nedodržanie pokynov pracovníka a pod. ako ani za škody na odložených veciach, nenesie

prevádzkovateľ zodpovednosť.

Ak niekto spôsobí škodu na zdraví alebo majetku inej osobe, nesie za to zodpovednosť on sám alebo

jeho zákonný zástupca.

Bratislava, 20. 06. 2021


