Vážení návštěvníci,
vítáme vás v Zahradě paměti, jejímž provozovatelem je Domov Ždírec.
Tato zahrada je revitalizována z finančních prostředků EU a Kraje Vysočina a
má sloužit našim uživatelům (klientům), jejich návštěvám, ale i veřejnosti
k příjemnému trávení volného času.
Jelikož našimi uživateli jsou z velké části osoby trpící Alzheimerovou chorobou či jiným typem
demence je jedna část Zahrady paměti koncipována tak, aby i tito uživatelé se zde mohli volně
pohybovat. Je zde bezbariérový přístup a orientačně snadné uspořádání cest. Protože lidé
trpící Alzheimerovou chorobou mají krom jiných potíží zhoršenou schopnost úsudku a orientaci v
prostoru, je část zahrady, kde se tito uživatelé mohou sami pohybovat, uzavřena. Vzhledem k výše
uvedeným skutečnostem prosím respektujte systém zavíraní u jednotlivých branek a vždy
zkontrolujte, zda branka nezůstala otevřená. Klíč je umístěn na řetízku a pověšen na sloupku vedle
branky.
Před vstupem do Zahrady paměti se prosím pečlivě seznamte s jednotlivými body tohoto
Návštěvního řádu. Vstupem do prostoru zahrady vyjadřujete svůj souhlas být vázáni podmínkami a
obsahem tohoto Návštěvního řádu.
Děkujeme, že jej dodržujete.
Provoz Zahrady paměti
Návštěvní doba Zahrady paměti je pro veřejnost od 1. dubna do 31. října a to denně od 9:00 do
17:00. V jiné době je vstup na zahradu možný pouze po předchozí domluvě (obracejte se na
pracovníka recepce nebo na sesternu). Za nepříznivého počasí či jiných okolností může být zahrada
z bezpečnostních důvodů uzavřena.
Užívání zahrady je na vlastní nebezpečí. Za děti zodpovídají rodiče či odpovědný zástupce. Je
zakázáno volné pohybování psů.
Návštěvníkům Zahrady paměti je zakázáno:
 Zdržovat se v areálu zahrady mimo otevírací dobu
 Pohybovat se po zahradě pod vlivem alkoholu a jiných návykových a omamných látek nebo
tyto látky konzumovat v prostorách zahrady
 Kouřit mimo prostory k tomu určených (kouřit se smí v prostoru před recepcí)
 Vstupovat se zvířaty (výjimkou jsou asistenční psi) a nechat volně pobíhat psy
 Vstupovat do porostů, neposekaných trávníků, pěstebních ploch
 Poškozovat objekty, technická zařízení a vybavení zahrady
 Znečišťovat porosty, odhazovat odpadky mimo odpadkové koše
 Jezdit v areálu na jízdních kolech, kolečkových bruslích a skateboardu a jiných motorových a
nemotorových vozidlech s výjimkou vozíků zdravotně postižených
 Ohrožovat svým chováním zdraví své ani jiných návštěvníků a ani jinak omezovat nebo
obtěžovat ostatní návštěvníky
 Zakládat oheň
 Ponechat otevřenou branku
 Nechat děti bez přímého dozoru dospělých
Žádáme návštěvníky, aby respektovali Návštěvní řád Zahrady paměti v plném rozsahu. Dozor nad
jeho dodržováním provádějí zaměstnanci Domova Ždírec. Návštěvníci jsou povinni řídit se jejich
pokyny. Prosíme návštěvníky, aby pracovníkům Domova Ždírec neprodleně oznámili případné

porušování návštěvního řádu nebo situace ohrožující bezpečí a zdraví (např. závadu herního a
sportovního zařízení či nářadí).
Jestliže návštěvník hrubě poruší tento návštěvní řád, je zaměstnanec Domova Ždírec oprávněn
vykázat návštěvníka ze zahrady, případně zajistit jeho předání příslušným správním orgánům.
Návštěvník odpovídá za škody, které způsobí provozovateli zahrady. Škody způsobené návštěvníkem
zahrady porušením jednotlivých ustanovení tohoto návštěvního řádu či jiným konáním, jež má za
důsledek vznik škody v zahradě, budou vymáhány v souladu s platným právním řádem České
republiky.
Provozovatel zahrady neručí za případné odcizení nebo ztrátu či poškození osobních věcí
návštěvníků.
Provozovatel zahrady nenese odpovědnost za případná zranění vzniklá vlastní činností, činností
ostatních návštěvníků zahrady nebo činností zakázanou tímto návštěvním řádem.
(V případě
potřeby akutního ošetření se obraťte na zaměstnance Domova Ždírec, ti vám zajistí ošetření
zdravotnickým personálem Domova Ždírec.)
Výjimku z Návštěvního řádu zahrady může povolit provozovatel zahrady.
Tento návštěvní řád a jeho případné změny jsou a budou vyvěšeny na webových stránkách Domova
Ždírec: www.domovzdirec.cz
Provozovatel Zahrady paměti: Domov Ždírec, p. o.
Sídlo: Ždírec 43, 588 13 Polná
Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1. 5. 2015.
Důležitá telefonní čísla:
Recepce: 561 111 322
Sesterna: 561 111 309
Policie ČR: 158
Záchranná služba: 155
Hasičský záchranný sbor: 150
Tísňové volání/SOS: 112

……………………………………………………………………………….
PaedDr. Martina Matějková, ředitelka Domova Ždírec

