ПРАВИЛА ЗА ПОСЕЩЕНИЯТА
1. Настоящите правила определят реда за достъпа на посетители на
територията на Националния военноисторически музей (НВИМ).
2. Ескпозицията на НВИМ е отворена за посещения в дните от сряда до
неделя от 10 до 18 часа. Продажбата на билетите се прекратява в 17
часа.
3. Посещения на културни събития извън посочените дни и часове става
съгласувано с администрацията на НВИМ.
4. НВИМ си запазва правото да затвори врати или определени зали в
експозицията при аварии, технически проблеми или други причини без
предварително известие.
5. Входните билети (установен образец) се продават на касата на НВИМ
по ценоразпис, утвърден със заповед на директора. Посетители, имащи
право на безплатно посещение или на отстъпка в заплащането, са
длъжни да представят съответен документ за това.
6. Последната сряда на всеки месец входът за НВИМ е безплатен.
7. Екскурзоводското обслужване (на отделни посетители или на
организирани групи) включва платен достъп на територията на НВИМ
с обиколка от екскурзовод и провеждане на екскурзоводска беседа. То
се осъществява по предварителна заявка. Посетители или групи без
предварителна заявка се обслужват, ако има възможност. Групите с
екскурзоводска беседа могат да достигат до 20 човека максимум.
8. Екскурзоводска беседа на територията на НВИМ се осигурява само от
служители на музея. На туроператори или външни лица е забранено да
предоставят екскурзионна информация по време на обиколката в
експозицията на НВИМ. Нарушаване на предписанията или
възпрепятстване на служебния персонал, ангажиран с изнасянето на
екскурзоводски беседи, да изпълнява задълженията си, е забранено.
9. На територията на НВИМ се забранява всякакъв вид търговска дейност
с комерсиална цел, разлепване на афиши, плакати и разпространяването
на друга продукция с информационно съдържание, освен в случаите на
сключени конкретни договори.
10.По време на пребиваването на територията на НВИМ е недопустимо
непристойно поведение на посетителите.
11.В НВИМ не се допускат посетители с мръсно облекло, в нетрезво
състояние или употребили наркотични вещества и носещи оръжие
(хладно и огнестрелно).
стр. 1 от 2

12.В експозициите на НВИМ на посетителите се забранява:
- да пипат експонатите, да се качват по военната техника, да минават
зад загражденията, да излизат на балконите;
- да внасят храни и напитки;
- да оставят без надзор поведението на деца до 7-годишна възраст.
13.Пушенето е разрешено само на определеното място – до служебния
вход.
14.В експозицията могат да се използват GSM и любителски фотоапарати
без светкавица. Всички останали форми на заснемане се уреждат с
договор.
15.Всеки посетител е длъжен да остави багажа си (без дамска чанта) преди
влизане в експозицията на определените за целта места.
16.Охраната има право да извършва проверка на личен багаж на
посетителите, като при отказ, лицата няма да бъдат допускани на
територията на НВИМ.
17.Всяко лице, което виновно причини вреда на НВИМ, е длъжно да я
поправи. Ако лицето не поправи вината доброволно, НВИМ има право
да търси обезщетение по съответния ред, включително и по съдебен.
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