KÜLASTUSE INFO COVID-19 LEVIKU AJAL
•
•
•
•
•
•

Elamuskeskus järgib kõikides oma tegevustes Terviseameti soovitusi turvaliseks
külastuseks.
Oleme külastajale taganud võimalused käte pesemiseks ja desinfitseerimiseks.
Sagedasti puudutatavaid pindu (kassa, ukselingid, käepidemed jms) märgpuhastame
regulaarselt iga 2–4 tunni järel.
Interaktiivseid eksponaate puhastatakse iga 2 tunni järelt.
Elamuskeskuse personal kasutab isikukaitsevahendeid.
Elamuskeskusel on õigus ilmsete haigustunnustega külastajat Elamuskeskusesse
mitte lubada.

ELAMUSKESKUS TUULETORN KÜLASTAJA MEELESPEA

•

Ostes pileti Elamuskeskus Tuuletorni (edaspidi Elamuskeskus) ekspositsioonile, kinnitad, et

•

oled tutvunud ja nõustunud Elamuskeskus Tuuletorn kodukorraga.
Elamuskeskuse ekspositsiooni pilet annab õiguse ekspositsiooni külastamiseks ainult sellel

•

kuupäeval, millal pilet on soetatud.
Elamuskeskuse personalil on õigus kontrollida pileti olemasolu, selle puudumisel suunata

•
•
•

külastaja(d) ekspositsioonilt välja.
Rikutud pileteid ümber ei vahetata ja kaotatud uuega ei asendata.
Elamuskeskuses viibivad lapsed on lapsevanema või täiskasvanud saatja vastutusel.
Lapsevanemate, eestkostjate või saatjate kohuseks on jälgida nendega territooriumil

•
•

viibivaid lapsi. Elamuskeskuse meeskond ei võta vastutust ega teosta laste üle järelevalvet
ekspositsiooni territooriumil ja eksponaatidel ning atraktsioonidel.
Külastajatele mõeldud parkla on tasuta, parklates autode järelevalvet ei teostata.
Palun suhtu Elamuskeskuse kõikidesse külastajatesse ning oma mängukaaslastesse

•
•

viisakalt ja käitu vastavalt üldisele heale tavale ning kommetele.
Elamuskeskuse ekspositsioonile on keelatud kaasa tuua lemmikloomi.
Elamuskeskuse territooriumil on suitsetamine ning alkoholsete jookide tarbimine keelatud

•
•

(väljaarvatud kohas, mis on selleks kohandatud nt kohvikus).
Keelatud on kahjustada või rüüstada Elamuskeskuse territooriumil olevaid esemeid.
Palume kasutada Elamuskeskuse atraktsioone, mänge ja muid vahendeid hoolikalt ning

•
•

heaperemehelikult.
Palume kõikjal hoida puhtust ning panna prügi alati prügikasti.
Elamuskeskuse külastajatel palume mitte siseneda territooriumil olevatesse ruumidesse,

•

mis ei ole määratud üldiseks kasutamiseks, ilma haldaja, valdaja või kasutaja loata.
Teavita koheselt Elamuskeskuse töötajat, kui on juhtunud õnnetus, keegi on viga saanud

•

või märkad midagi ohtlikku – reeglite rikkumist, kukkumist, tulekahju vms.
Ole hea ja vii leitud esemed Elamuskeskuse töötaja kätte. Kaotatud esemeid hoiame alles
1 kalendrikuu.

•

Hoia silm peal oma isiklikel asjadel (kott, mobiiltelefon, võtmed jne). Elamuskeskus ei

•

vastuta külastaja isiklike asjade kaotsimineku, varguse või kahjustumisega kaasnevate
kahjude eest. Elamuskeskuse garderoob on valveta.
Elamuskeskuse töötajal on õigus paluda lahkuda külalisel, kes ei järgi Elamuskeskuse

•

sisekorra eeskirjades ja käesolevas kodukorras toodud nõudeid.
Elamuskeskuse töötajad on alati valmis eeskirjades ja kodukorras olevaid nõudeid ja

•

soovitusi selgitama. Tekkinud küsimuste või probleemide korral palume koheselt pöörduda
Elamuskeskuse töötaja poole. Oleme lahkesti nõus aitama!
Elamuskeskusesse on paigutatud teie turvalisuse huvides turvakaamerad.

•

Elamuskeskuse külastajatel on ekspositsioonil pildistamine ja filmimine lubatud, kui

•

ei kasutata välku ega statiivi ning ei segata teisi külastajaid.
Kommertseesmärgil pildistamine ja filmimine on tasuline ning selleks tuleb eelnevalt

•

kokku leppida. Elamuskeskus jätab õiguse selle teenuse pakkumisest loobuda.
Ajakirjanikele on ekpositsioonis pildistamine ja filmimine näituste, ürituste ja hoone
tutvustamiseks tasuta. Palume selleks kontakteeruda Elamuskeskuse kontaktidel.

ELAMUSKESKUSE TUULETORN “TAEVANE HIIUMAA” KORRUSE RONIMISVÕRGU
SISEKORRA EESKIRJAD
1. Võrgumaailma turvalisuse tagamiseks ja õnnetusjuhtumite ärahoidmiseks on
keelatud:
•
•
•
•
•

jalanõudega ronimine;
teravate esemetega võrgus viibimine;
võrgu külgedel rippumine ja ronimine;
atraktsioonil hüppamine;
võrguvahendite kahjustamine muu mittesihipärase tegevusega.

2. Atraktsioonil on korraga lubatud viibida 10 (kümnel) inimesel;
3. Võrgumaailma tunneli plaadil võib viibida maksimaalselt 2 inimest korraga ja kogu
atraktsioonil korraga 10 inimest.
4. Lubatud kaal ühe inimese kohta 100kg.
5. Võrguatraktsiooni kasutus mõeldud lastele alates 5 (viiest) eluaastast. Juhul kui laps
on noorem kui 5 (viis) aastat, siis atraktsiooni on võimalik kasutada ainult koos
lapsevanemaga ja lapsevanema vastutusel.

