Muzeum Velké Meziříčí
Zámecké schody 1200/4, 594 01 Velké Meziříčí
tel. 566 522 206, tel./fax 566 522 773, e-mail: muzeumvm@muzeumvm.cz

Podmínky konání svatebních obřadů v prostorách zámku Velké Meziříčí
(včetně fotografování v rámci svatebního obřadu)
Termín:

1. 5. - 31. 10. 2021

Objednávky:

nutno předem, v kanceláři muzea 8:00 - 14:00 hodin, tel.: 566 522 206, 566 522 773

Místo konání obřadu: zámecká jídelna

Obřady se konají za těchto podmínek:
• obřad probíhá vždy za dozoru odpovědného pracovníka muzea a je nutno se řídit jeho pokyny,
• počet míst k sezení je připraven pro cca 30 osob,
• hudební doprovod není zajištěn, nutná individuální domluva,
• není zajištěna šatna, muzeum neodpovídá za odložené věci,
• v prostorách celého objektu je zakázáno pít a kouřit,
• po ukončení obřadu je nutné uvolnit prostory pro další obřad nebo pro návštěvníky muzea.
Parkování:
• autobusy se svatebními hosty parkují na vyhrazeném místě u hradební zdi,
• osobní automobily parkují na parkovišti před zámkem tak, aby nebránily vjezdu či výjezdu
oprávněných osob,
• vjezd na nádvoří není povolen,
• je zakázáno parkovat na příjezdové cestě k bráně.
Další podmínky:
• Veškeré zvyky či jiná přání při nebo po obřadu (např. přípitek), je nutné předem prokonzultovat
s vedením muzea.
• Je zakázáno na novomanžele v duchu zvyklostí házet rýži, hrách či jiné luštěniny nebo obiloviny,
konfety či cokoli jiného (např. okvětní lístky růží apod.), rozbíjet talíř pro štěstí atd. – zákaz platí pro
celý areál zámku včetně nádvoří a předzámčí.
• Vzhledem k tomu, že svatební obřady probíhají v době běžného návštěvnického provozu
a v bezpečnostním režimu památkového objektu, je nezbytné, aby všichni svatební hosté plně
respektovali pokyny pracovníků muzea a matriky (pohyb pouze ve vymezených prostorách,
nesedat a nemanipulovat s vystaveným historickým nábytkem, dodržení časového harmonogramu,
dodržení pokynů k parkování vozidel apod.).

Stvrzuji svým podpisem, že jsem byl(a) seznámen(a) s podmínkami konání
svatebního obřadu a souhlasím s nimi.
Termín obřadu: ……………………………… 20….…, ………….. hodin.
Jména snoubenců: ženich: …………………………………………………..
nevěsta: …………………………………………………
Ve Velkém Meziříčí dne: ………………………..

……………………………………
podpis

