
Provozní řád Galerie AMU  

 

I. Základní ustanovení 

 

Tento provozní řád je vydán za účelem zabezpečení hospodárného a bezpečného 

provozu Galerie AMU, Malostranské náměstí 12/259, 118 00 Praha 1. 

 

II. Přístupnost a vstupné 

 

Galerie AMU je veřejnosti přístupná otevírací dobu platnou dle webových stránek.  

Vstup v jiné termíny je možný po dohodě s vedoucí/m Galerie AMU na e-mailové adrese: 

gamu@famu.cz nebo pomocí telefonního čísla uvedeného na webových stránkách galerie 

AMU. 

 

 

mailto:gamu@famu.cz


III. Instrukce pro návštěvníky 

 

1) Návštěvníkům a návštěvnicím se speciálními potřebami se návštěva umožňuje podle 

podmínek výstavních prostor. 

2) Obecné pokyny pro návštěvníky:  

a) Pokud není stanoveno jinak nebo pokud to není povoleno pracovníky nebo 

pracovnicemi GAMU, je zakázáno jakýmkoliv způsobem manipulovat s 

exponáty či zařízením GAMU. 

b) Do prostor GAMU není povoleno vnášet jakékoliv nezákonné, nebezpečné 

látky nebo předměty, které by mohly ohrozit nebo omezit provoz GAMU. 

c) Není povoleno jakýmkoliv způsobem poškozovat vnitřní vybavení GAMU. 

d) Do GAMU by neměl návštěvník vstupovat, pokud si je vědom, že je nebo by 

mohl být nakažen infekčním onemocněním, 

e) Návštěvníci nebo návštěvnice jsou povinni se zdržet jakéhokoliv jednání, 

které by mohlo ohrozit bezpečnost osob nebo věcí v prostorách GAMU. 

f) Návštěvníci a návštěvnice jsou povinni dodržovat bezpečnostní a 

provozní pokyny zaměstnanců/kyň AMU. 

 

3) Návštěvník nebo návštěvnice, který/á svým zaviněním způsobí v GAMU jakoukoli 

škodu, je povinen ji plně nahradit dle platných zákonů a ostatních obecně závazných 

právních předpisů. 

4) Pořadatel/ka výstavy si vymezuje právo regulovat počet návštěvníků v GAMU z důvodů 

zachování stanovených bezpečnostních a provozních podmínek. 

5) Návštěvník nebo návštěvnice souhlasí, že vstupem na akci pořádanou v GAMU 

souhlasí s pořízením audiovizuálního záznamu z této akce, na němž může být 

zachycen/a, a jeho užitím pro účely prezentace AMU.  

6) Své názory a podněty mohou návštěvníci vyjádřit zasláním emailu na adresu 

gamu@famu.cz. 

8) Při neuposlechnutí pokynu nebo zákazu vydaného v souvislosti s ochranou a 

bezpečností vystavených exponátů, objektu a návštěvníků, může být návštěvník/nice 



ihned vykázán z objektu. Kromě toho se vystavuje možnosti postihu dle platných zákonů a 

ostatních obecně závazných právních předpisů. 

 

 IV. Závěrečná ustanovení 

 

Tento provozní řád projednala Výstavní rada GAMU  

dne 14. 10. 2022 a nabývá účinnosti 1. 11. 2022 

Změna jakéhokoliv ustanovení provozního řádu může být provedena se souhlasem 

děkanky anebo tajemnice FAMU. 


