Návštìvní øád NC SRNÍ
1. Vstup do výbìhù NC Srní je na vlastní nebezpeèí a je nutné dbát pokynù v návštìvním
øádu a pokynù pracovníkù návštìvnických center.
2. Za bezpeènost dìtí odpovídá jejich doprovod. Dìti do 10 let smìjí navštívit výbìhy
návštìvnického centra pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
3. V prùbìhu návštìvy se v zájmu vlastní bezpeènosti pohybujte pouze ve vyznaèených
prostorách pro návštìvníky.
4. Dbejte zvýšené opatrnosti pøi chùzi v terénu, zvláštì pak na vyhlídkách.
5. Nenaklánìjte se do výbìhù zvíøat. Zákaz manipulace s vìcmi nad prostory výbìhù.
6. Nevysazujte dìti na zábradlí na stezce a na vyhlídkách.
7. Zvíøata v NC Srní mají odbornou péèi. Nekrmte je, nerušte je èi jakkoliv jinak nedráždìte.
Zvíøata mají svùj denní režim.
8. Psi a jiná domácí zvíøata nemají do areálu NC Srní ( návštìvnické centrum, stezka, výbìhy)
pøístup.
9. Není povoleno provozovat reprodukovanou hudbu ani hlasitì køièet.
10. V areálu výbìhu je zakázáno kouøit.
11. V areálu neodhazujte odpadky, u budovy NC jsou rozmístìny odpadkové koše na tøídìný
odpad.
12. Nepoškozujte majetek Správy Národního parku Šumava.
13. Používání atrakcí (dìtského høištì) v návštìvnickém centru je pouze na vlastní nebezpeèí!
Je nutno dodržovat zásady bezpeènosti a brát ohled na klimatické podmínky. Za bezpeèné
používání atrakcí odpovídá doprovod dìtí.
14. Vaše pøání a pøipomínky mùžete sdìlit obsluze v budovì návštìvnického centra.
15. V pøípadì potøeby volejte obsluhu návštìvnického centra, telefony jsou uvedeny na stezce
a také na vyhlídkách.
16. V pøípadì úrazu èi jiné mimoøádné události kontaktujte telefonní èísla integrovaného
záchranného systému uvedená na bodu záchrany.
17. Pøi hrubém porušení návštìvního øádu mùže pracovník Správy Národního parku Šumava
neukáznìné návštìvníky vykázat z areálu a pøivolat policii.
18. Správa Národního parku Šumava neodpovídá za škody èi újmy na zdraví návštìvníkù
vzniklé v souvislosti s porušením návštìvního øádu.
Upozoròujeme návštìvníky, že v areálu je pøísný zákaz krmení zvíøat!!!
Zvíøata dostávají dostatek potravy v takových dávkách, aby prospívala. Pokud dáte zvíøeti nìco ze svého
batùžku, s nejvìtší pravdìpodobností bude mít vážné zdravotní komplikace a výjimkou není ani úhyn zvíøete.

