TARTU LINNAMUUSEUMI RUUMIDE KASUTAMISE KORD JA HEA TAVA
Tartu Linnamuuseumi kaunis hoone on kasutusel muuseumina. See muudab meie maja eriliseks
sündmuste korraldamise paigaks, kuid seab ühtlasi ruumide kasutamisele teatud piirangud. Palume
üritust korraldades arvestada meie korra ja hea tavaga.
Ruumide kasutamine
 Saali rent hõlmab ka ürituse ettevalmistamisele ning selle järgsele koristamisele kuluvat
aega.
 Programmi läbiviijal ja toitlustajal on soovitav eelnevalt ruumidega tutvuda ning läbi
arutada ürituse korraldamisega seotud detailid.
 Ürituste ajaks, mis toimuvad muuseumi lahtiolekuajal*, teisi muuseumi näitusesaale ei
suleta.
 Ürituste korraldajatel ning külalistel tuleb arvestada muuseumitöötajate korraldustega ning
mõista, et viibitakse hinnaliste museaalide keskel. Korraldaja tagab, et muuseumi
ekspositsioon säilib puutumatult – muuhulgas tähendab see, et vitriine ei liigutata ning
ekspositsiooni valgustuse seadeid ei muudeta.
 Siltide, plakatite ja muude esemete seintele kinnitamine ja kleepimine pole lubatud.
 Toolid ja lauad tuleb paigutada seintest vähemalt 10cm kaugusele.
 Klaverit liigutatakse ja kasutatakse ainult kokkuleppel muuseumiga.
 Muuseumi ruumid ei sobi tantsimiseks.
 Muuseumi ruumides ei ole lubatud kasutada küünlaid (va LED-küünlad).
Toitlustus
 Ürituste raames on lubatud ka söökide-jookide pakkumine, kuid seda ainult toitlustusteenust
pakkuva ettevõtte vahendusel.
 Muuseumi saalis saab korraldada vaid püstijala ehk fourchette vastuvõtte.
 Toitlustusteenindajad kasutavad teenindus-sissepääsuna maja tagumist sissepääsu ning
selleks väljastab administraator elektroonilise sissepääsukaardi. Tagumise ukse sulgemise
takistamine kõrvaliste esemetega ilma järelvalveta ei ole lubatud.
 Toidu ja esemete asetamiseks kasutatakse ainult selleks ette nähtud laudu. Toidu ja esemete
klaverile, aknalaudadele või vitriinidele asetamine pole lubatud.
 Saalides, trepikojas ja fuajees maha kukkunud toit ja jook koristatakse koheselt.
Ruumide üleandmine
 Ürituse korraldaja vastutab, et saal oleks pärast ürituse toimumist sama korras nagu
saabudes.
 Ürituse korraldaja vastutab ruumi ja selles paikneva vara suhtes kahju tekitamise, vara
hävimise või kaotsimineku ning ruumides tuleohutusnõuete järgmise eest õigusaktides ja
Tartu Linnamuuseumi tuleohutusjuhendis kehtestatud tingimustel ning korras.
 Ruumide rendileandjal on õigus nõuda ürituse korraldajalt eeskirjade rikkumisel rahalist
hüvitist vastavalt tekitatud kahju suurusele.
* Muuseum on avatud kolmapäevast pühapäevani kell 11-18 ning suletud riiklikel pühadel.

