Zámek Rosice Žerotínovo nám.1 665 01 Rosice
Podmínky pronájmu zámeckých prostor pro svatební obřady, hostiny, fotografování novomanželů a pod.
Vzhledem k tomu, že celý areál zámku je historicky cenná památka, a také proto, že ve stejný den se zde
mohou konat další svatby či jiné akce, je třeba na to brát ohled a přizpůsobit se zcela instrukcím
matrikářky a zaměstnanců správy zámku. A to zejména:
1) V celém areálu zámku včetně obou nádvoří a parku je zakázáno:
- házet na svatebčany cokoliv (rýži, květy, konfety...),
- rozbíjet talíř nebo jakýkoli jiný předmět pro štěstí,
- kouřit a manipulovat s ohněm
- vodit psy a jiná zvířata do interiéru zámku
2) Je nutno dodržovat návštěvní řád zámecké zahrady a zámeckého parku.
3) Je bezpodmínečně nutno dodržet předem sjednaný časový rozsah svatby:
Pokud je harmonogram v některém bodu narušen (např. pozdním příjezdem), musí být operativně
zkrácen v jiném bodu (např. vypuštění fotografování), je-li zpoždění delší než 20 min., nelze obřad
realizovat bez jakýchkoli dalších nároků ze strany objednatele!
4) Do interiéru i do parku se vstupuje po schodech, obojí je v úrovni prvního poschodí!
Do parku se vstupuje přes druhé nádvoří zámku.
Ve výjimečných případech po dohodě se správou zámku, lze zajistit pro malé množství osob přístup
do parku ze zadní strany, kde schody nejsou, je však třeba počítat s časovou rezervou a poplatkem,
který činí 300 Kč.
Pohyb osob v blízkosti západního okraje parku, je na vlastní nebezpečí, neboť hrozí nebezpečí pádu.
____________________________________________________________________________________
S těmito podmínkami je objednatel povinen seznámit všechny svatebčany a pozvané hosty.
Objednatel je odpovědný za dodržování těchto podmínek všemi účastníky obřadu, popřípadě likvidací
následků, a uhrazení škod při jejich nedodržení.
Při nedodržení dohodnutých podmínek má správa zámku též právo obřad bez náhrady nezahájit, popř.
ukončit i v jeho průběhu.
Svým podpisem stvrzuji souhlas s těmito podmínkami.
jméno hůlkovým písmem..............................................................................................................
číslo OP............................................................................................................................................
datum.................................................................................................................................................

podpis...................................................................................................................................................

