Základní pravidla pro účastníky exkurzí

Při přihlášení je nutné vybrat požadovaný čas a uvést vždy jméno a příjmení účastníka, kontaktní email pro potvrzení rezervace a počet osob, které se spolu s přihlašovaným prohlídky zúčastní.
Kapacita prohlídek je omezena. V případě příchodu do provozů bez předchozí rezervace nebude
prohlídka umožněna.
K prohlídce je nutné dostavit se minimálně 15 minut před jejím začátkem. Provozy není možné
navštívit s dětmi mladšími 7 let. Děti od 7 do 15 let se mohou prohlídky zúčastnit pouze v
doprovodu dospělé osoby, která za ně odpovídá. Doba prohlídky se odhaduje na cca 90 min. V rámci
areálů není zajištěn bezbariérový přístup, je vyžadována pevná uzavřená obuv. Domácím mazlíčkům
není vstup povolen. V případě nepříznivého počasí nutný deštník či pláštěnka, část prohlídky probíhá
venku.
U expozice „Historie ostravského vodárenství –Babylon“ je z bezpečnostních důvodů kapacita
prohlídek výrazně omezena. Tato prohlídka není vhodná pro osoby pohybově hendikepované či
osoby trpící závratí.
Na ÚČOV je možnost dopravy autobusem linky č. 33 a zastávka je cca 200 m od areálu, nebo tramvají
č. 11 na konečnou zastávku Hlučínská a jít pěšky cca 2 km po Slovenské ulici. Autobusová doprava
není o víkendu příliš častá, doporučuje se na ÚČOV přijet vlastním dopravním prostředkem.
Parkování bude zajištěno na parkovištích před areály obou provozů.
Zájemci, hlaste se prosím na prohlídky předem do 6.6. do 12.00 hodin prostřednictvím
rezervačního systému. Přihlášením, potvrzujete souhlas se základními pravidly exkurzí.
V případě, že jste se přihlásili a nebudete moci se prohlídky z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, sdělte
tuto skutečnost na níže uvedených kontaktech, můžete uvolnit místo dalšímu zájemci.
ÚČOV: p. Lubica Šimečková – 597 475 811 (Po - Pá mezi 7:00 – 15:00), e-mail:
simeckova.lubica@ovak.cz
ÚV NV a expozice „Historie ostravského vodárenství - Babylon“:
p. Alexandra Folwarczná – 597 475 604 (Po - Pá mezi 7:00 – 15:00), e-mail:
folwarczna.alexandra@ovak.cz

