
PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVNÍKY SELSKÉHO DVORA:  

V prostorách celého areálu jsou závazná pravidla v rozsahu seznámení se pro všechny, zde pohybující 
se osoby. 

Návštěvníci svým vstupem do areálu vyjadřují souhlas s pravidly a zavazují se je v plném rozsahu 
dodržovat a respektovat.  

1. Dbejte pokynů pracovníků Selského dvora a jím pověřených osob. Osoby narušující řádný 
provoz mohou být z areálu vykázáni.  

2. Cyklisté svá kola mohou vést do areálu za předpokladů, že před vjezdem sesednou a svá kola 
povedou ( v areálu zákaz jízdy ). Kola je možné odkládat do určených stojanů a prostorů.  

3. Za bezpečnost dětí, případně za jimi způsobenou škodu či jejich nevhodné chování odpovídají 
jejich zákonní zástupci. V případě školních zájezdů nebo dětských zájmových kroužků 
odpovídá za děti pedagogický dozor.  

4. Do areálu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních 
látek a osobám v karanténě. Rovněž je zakázáno vnášet alkohol, zbraně, omamné a 
psychotropní látky.  

5. Zákaz trhání a ničení květin, stromů, keřů a veškeré zeleně.  
6. Do prostoru výběhu koní, stájí a jiných uzavřených prostor je povolen vstup pouze na 

povolení či v doprovodu určené pověřené osoby.  
7. Do areálu je povolen vstup se psy pouze na vodítku a majitel je zodpovědný za jejich chování 

a úklid psích exkrementů. 
8. PŘÍSNÝ ZÁKAZ KRMENÍ ZVÍŘAT !! Donesené pochutiny ( tvrdý chléb, mrkev, jablka ) je možno 

odevzdat pověřené osobě.  
9. Je zakázáno chovat se hlučně nebo jakýmkoliv způsobem rušit, plašit a dráždit zvířata.  
10. Kouření a manipulace s otevřeným ohněm je v celém areálu přísně zakázáno. Je povolen 

pouze bezdýmový tabák.  
11. Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení, včetně odložených věcí 

v zaparkovaných vozidlech.  
12. V celém areálu zachovejte klid, pořádek a mějte na paměti, že zde mají naše zvířata, zejména 

koně, výsadní práva a výhradní přednost. 

Doufáme že se Vaše návštěva bude odvíjet ve vstřícném, přátelském a ohleduplném duchu. Mějte 
dohled nad svými dětmi a chovejte se zodpovědně pro bezpečí Vaše i naše. 

Děkujeme Vám za návštěvu a těšíme se. Na shledanou.  

Návštěvní doba od 10:00 do 17:00 Pondělí až Neděle.  

Důležitá telefonní čísla: integrovaný záchranný systém 112, hasiči 150, záchranná služba 155 

Provozovatel: Nikol Dufková, 777 770 312  

 


