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ŠALTOJO KARO MUZIEJAUS LANKYMO TAISYKLĖS 

 
Šios taisyklės nustato Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai (ŽNPD) priklausančio Šaltojo karo 

muziejaus (toliau Muziejaus) lankymą ir yra privalomos visiems Muziejaus lankytojams. 

 
I. Bendrosios taisyklės 

1. Muziejų galima apžiūrėti tik lydint Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos darbuotojui (toliau 

ŽNPD gidui) nustatytais maršrutais darbo metu arba užsisakius ekskursiją Platelių lankytojų 

centre. 

2. Muziejaus lankymas yra mokamas pagal nustatytus įkainius. 

3. Moksleiviams, studentams, pensininkams, neįgaliesiems asmenims taikomos nuolaidos pagal 

ŽNPD direktoriaus patvirtintą tvarką. 

4. Muziejaus lankytojai patys atsako už savo saugumą. 

5. Vaikai į Muziejų įleidžiami tik kartu su juos lydinčiais suaugusiais (tėvais, mokytojais, grupės 

vadovais ir pan.). Suaugusieji yra atsakingi už vaikų elgesį ir jų saugumą. 

6. Neįgalūs asmenys į Muziejaus teritoriją įleidžiami tik kartu su juos lydinčiais asmenimis, kurie 

atsako už neįgaliųjų saugumą ir elgesį. Muziejaus vidaus ekspozicija nepritaikyta neįgaliesiems 

asmenims, todėl asmenys su judėjimo negalia, siekiant užtikrinti jų saugumą,  į šią ekspoziciją 

neįleidžiami. 

7. Į Muziejų įleidžiama ne didesnė kaip 15 vaikų ar suaugusių žmonių grupė, lydint vienam ŽNPD 

gidui. Priklausomai nuo konkrečios situacijos, ŽNPD gidas turi teisę nustatyti kitą įleidžiamos 

grupės dydį. 

8. Į Muziejų neįleidžiami neblaivūs, agresyviai nusiteikę asmenys. 

9. Muziejaus lankytojai privalo vykdyti visus ŽNPD gido nurodymus dėl elgesio Muziejuje. 

10. Už trukdymą vesti ekskursiją, ŽNPD gido nurodymų nevykdymą ar kitą netinkamą lankytojo 

elgesį ekskursija gali būti nutraukta, lankytojai pašalinti iš Muziejaus, sumokėti pinigai už 

Muziejaus lankymą negrąžinami. 

 

II. Muziejaus lankytojų teisės 

11. Aplankyti Muziejų pagal nustatytą tvarką. 

12. Gauti informaciją apie Muziejų. 

13. Pranešti Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai apie netinkamą ŽNPD gido elgesį. 

14. Teikti pasiūlymus, pastabas dėl Muziejaus lankymo tvarkos ir pan. 

15. Pateikti papildomą informaciją apie Muziejų. 

 

III. Muziejaus lankytojams draudžiama 

16. Draudžiama būti Muziejaus teritorijoje be ŽNPD gido. 

17. Draudžiama trukdyti vesti ekskursiją, triukšmauti ar kitais veiksmais kelti pavojų kitiems 

Muziejaus lankytojams ar darbuotojams. 

18. Draudžiama gadinti, naikinti eksponatus, informacinius ženklus ir kitą įrangą, šiukšlinti. 

19. Draudžiama liesti eksponatus bei kitus įrenginius (pvz., elektros, signalizacijos prietaisus). 

20. Draudžiama eiti kitais maršrutais, nei veda ŽNPD gidas, lįsti per užtvaras. 

21. Draudžiama šachtoje persisverti per užtvarą, įeiti į šachtą ar iš jos išeiti be ŽNPD gido nurodymų. 


