Provozní řád věže děkanského kostela v Písku
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Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek, IČ 00249998

Věž děkanského kostela v Písku je určena jako vyhlídková věž pro veřejnost. Prohlídky věže jsou
prováděny s ohledem na provoz a konání bohoslužeb v děkanském kostele. Standardní termíny
prohlídek jsou:
– listopad-únor
sobota (vyjma svátků) 13, 14, 15 h
– březen-květen, září-říjen soboty, neděle, svátky 13, 14, 15 h
– červen
denně kromě pondělí 13, 14, 15, 16 h
– červenec a srpen
denně kromě pondělí 13, 14, 15, 16, 17 h
Počet návštěvníků na jednu prohlídku je maximálně 10 (ve výjimečných případech 15) osob, děti
do 15 let pouze s doprovodem rodiče popř. zodpovědné dospělé osoby. Pro omezenou velikost
skupin návštěvníků je doporučená předchozí rezervace na www.pisek.eu, případně osobním
objednáním v Turistickém informačním centru Písek.
Mimo termíny uvedené v bodě 1 jsou prohlídky možné jen pro skupiny minimálně 5 osob a po
dohodě s příslušným průvodcem, kontakt na něj je umístěn na www.pisek.eu, v Turistickém
informačním centru Písek případně na recepci Městského úřadu. Mimořádné prohlídky se také
mohou uskutečnit při vybraných akcích.
Po celou dobu prohlídky věže musí být přítomen technický průvodce provozovatele. Průměrná
doba trvání prohlídky je 40 minut, kromě mimořádných případů není možné prostor věže v
průběhu prohlídky opustit.
Vstupné na věž je dobrovolné, jeho doporučená výše je 30 Kč za dospělou osobu, snížené 15 Kč
za děti, studenty, penzisty a jinak znevýhodněné osoby. Vstupné je vybíráno v prostoru „galerie“
věže do označené kasy. V případě potřeby vystavení příjmového dokladu jej průvodce vystaví na
požádání, hotovost bude vložena do zvláštní kasy dle pokynu průvodce.
Návštěvníci věže jsou povinni seznámit se s tímto provozním řádem, uvědomit si náročnost
výstupu a sestupu, který podnikají s ohledem na svůj zdravotní stav na vlastní nebezpečí, ve
vhodném oblečení a obutí.
Návštěvníci jsou povinni dbát pokynů průvodce, dodržovat provozní řád, zásady bezpečnosti,
požární ochrany a hygieny. V celém prostoru věže platí přísný zákaz kouření, používání
otevřeného ohně, požívání alkoholických nápojů, omamných, návykových a psychotropních látek.
Návštěvníci jsou odpovědní za dodržování pořádku v celém prostoru věže, za ochranu majetku a
za škody způsobené porušením provozního řádu. Jakékoliv zásahy do majetku a manipulace s
ním jsou přísně zakázané. Veškeré zjištěné závady jsou návštěvníci povinni neprodleně hlásit
doprovodu.
Z vyhlídkového ochozu věže je možné bezplatné pořizování obrazových záznamů.

Tento provozní řád byl schválen usnesením rady města Písku dne 19.03.2015 č. 197/15 a je účinný
od 01.06.2015. Provozní řád je umístěný na www.pisek.eu a v prostorách věže.

