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SA Rannarahva Muuseum
Viimsi Vabaõhumuuseumi territooriumi
ja ruumide kasutamise kord
I Üldsätted
1.1
1.2

1.3

Käesoleva eeskirjaga kehtestatakse Viimsi Vabaõhumuuseumi (edaspidi Muuseum)
külaliste käitumisreeglid, lähtudes eesmärgist hoida ja kaitsta muuseumi territooriumi,
hooneid ja museaale.
Külastajad peavad arvestama ning kinni pidama Viimsi vallas kehtestatud üldistest
käitumisreeglitest, mis on kinnitatud Viimsi Vallavolikogu otsusega:
- Viimsi valla avaliku korra eeskiri
- Viimsi valla heakorraeeskiri
- Viimsi valla koerte ja kasside pidamise eeskiri
Muud käitumisnormid ja reglemendid, tulenedes konkreetse asutuse ja tema
territooriumi tingimustest, on sätestatud käesoleva ruumide ja territooriumi
kasutamise eeskirjaga.

II Territooriumi ja ruumide kasutamine
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

Muuseumi territoorium on avatud suvehooajal 15.mai – 15.oktoober E-P kl 10.00 23.00-ni ja majad on avatud kl.10-18. Talvehooajal 16.oktoober – 14.mai on
Muuseumi territoorium avatud E-R 12-18 ja L-P 10-18. Territooriumi külastamine on
tasuline. Tasumine toimub Muuseumi pääslahoones vastavalt „Piletite ja teenuste
kehtiva hinnakirja alusel“.
Tasuline giiditeenus on ettetellimisel, ekskursioonid toimuvad majades ning
territooriumil kella 10.00 kuni kella 18.00-ni. Giiditeenuse tasu on sätestatud „Piletite
ja teenuste hinnakirjas“.
Muuseumi territooriumil paiknevate rekonstruktsioonide, eksponeeritavate rajatiste ja
museaalide kahjustamine ning mittesihipärane kasutamine on karistatav.
Alkoholi pruukimine on territooriumil lubatud ainult registreeritud üritustel.
Suitsetamine on lubatud vaid selleks ette nähtud vastavalt tähistatud kohas –
ülejäänud territooriumil ja hoonetes on suitsetamine keelatud.
Muuseumi territooriumil tohib lahtist tuld (sh grillimine) teha selleks ettenähtud
kohtades (kindlustatud tulealused vmt) ja vaid SA Rannarahva Muuseum tegevjuhi
loal.
Tekkinud prügi tuleb panna prügikasti. Prügi mahaviskamisel tuleb tasuda
koristusteenuse eest vastavalt kehtestatud hinnakirjale. Prügikastide kasutamine on
lubatud ainult piletiga külastajatele ja registreeritud üritustel viibijatele.
Tualeti kasutamine on piletiga külastajale ja registreeritud üritustel viibijatele tasuta.
Muuseumi rannast kivide ära viimine on keelatud.
Mere ääres meil ei päevitata ega sööda. Söömiseks kasutame pikniku platsi.
Juhul kui muuseumi külastaja rikub territooriumil ja majades viibides turvalisuse
reegleid ja korda on muuseumi töötajatel õigus külastaja korrale kutsuda, keelata
muuseumis viibimine ning kutsuda kohale politsei või turvateenistus. Turvateenistuse
saabumisel informeerib töötaja turvateenistust/politseid väljakutse põhjustest.

2.12

Lemmikloomaga on muuseumi külastamine lubatud. Territooriumi külastamine on
tasuline ka lemmikloomale. Tasumine toimub pääslahoones vastavalt „Piletite ja
teenuste kehtiva hinnakirja alusel“. Lemmikloomapilet sisaldab spetsiaalset
kilepakendit tekkida võivate jäätmete jaoks. Viibides lemmikloomaga Muuseumi
territooriumil ja hoonetes tuleb jälgida, et lemmikloom ei ohustaks teisi Muuseumis
viibijaid ning nende loomi. Lemmilooma omanik peab koristama tekkivad jäätmed ja
koguma need spetsiaalsesse kilepakendisse ning viskama prügikasti.

III Ürituste korraldamine
3.1
3.2
3.3
3.4

Ürituste toimumisel vastutab territooriumi ja ruumide kasutamise üldreeglitest ja
kokkulepetest kinnipidamise eest ürituse läbiviija.
Ürituste toimumise varaseim algusaeg on kell 10.00 ja lõpetamise aeg hiljemalt kell
23.00 (v.a. suvekuudel juuni-august, mil lõpetamise aeg on hiljemalt kell 01.00).
Telgid, ajutised lavad ning muu ürituse läbiviimisel püstitatav inventar peab olema
vähemalt 5 meetri kaugusel hoonetest, museaalidest ja rajatistest ning
kooskõlastatud Muuseumi administraatoriga.
Külmikuid, joogiautomaate jmt inventari tohib vajaduse korral paigutada ürituste
teenindamiseks ürituse toimumise ajal ainult territooriumile või rehielamu
rehekambrisse. Ürituste välisel ajal on ette nähtud renditasu inventari hoidmise eest 4
€ tunnis iga eseme pealt.

IV Kiige kasutamine kord
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Kiik on avatud üksnes suveperioodil kella 10.00 – 23.00.
Kiigele võib korraga minna kuni kuus täiskasvanut või kuni kaheksa alla 14. aasta
vanust last. Alla 18. aastased lapsed võivad kiikuda ainult vanemate juuresolekul.
Kiigele ei tohi minna joobeseisundis.
Kiige ümbrus tuleb hoida puhas.
Kiige tugipostide najale ei tohi asetada jalgrattaid, kotte jm inventari.
Liikuva kiige trajektoorile ette jääda ja selle alt läbi liikuda on eluohtlik ja keelatud.
Kiigele minnes aktsepteerib külastaja kiige kasutamise korra tingimusi ning vastutab
oma tegevuse eest täielikult. Alla 18-aastase lapse kiigele mineku eest vastutab
lapsevanem või tema hooldaja, kes on ka kohustatud lapsele selgeks tegema kiige
kasutamise korra. Õnnetusjuhtumi korral muuseumi töötajad ei vastuta.

