
ВХІД НА ТЕРИТОРІЮ PARK3020 
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА НАСТУПНИМИ УМОВАМИ:

Відвідування можливе лише за попереднім бронюванням,  здійсненим в онлайн-режимі. У складі 
обмежених за кількістю груп. Виключно у встановлені години.
Усі будівлі та виставки у приміщеннях на території PARK3020 та  комплексу Edem Resort Medical 
& SPA зачинені для відвідування.  Закликаємо відвідувачів зберігати соціальну дистанцію під 
час візиту та дотримуватися наступних рекомендацій:

Носити маску
Маска необхідна, коли соціальна дистанція неможлива, або у місцях потенційного скупчення 
людей, тобто головні ворота при в’їзді, вбиральні, стоянки, місця збору тощо.

Перед відвідуванням:
Уточніть графік роботи PARK3020
Щоб звести до мінімуму фізичний контакт та з метою дотримання соціальної дистанції, підставою 
для відвідування PARK3020 є квиток, придбаний в Інтернеті або за допомогою дзвінка і 
онлайн-оплати. Квитки на місці не розповсюджуються. Квитки можна придбати лише на визна-
чений час і в обмеженій кількості. Квитки повинні бути надані медіатору або охороні, та відска-
новані під час прибуття. Будь ласка, заздалегідь завантажте на телефон та приготуйте квиток 
для сканування. Якщо Ви або члени Вашої родини погано почуваються, будь ласка, залишайте-
ся вдома.

Коли Ви приїдете:
Процес реєстрації (бронювання) екскурсії відбувається автоматично, тож просимо коректно 
вказувати Ваші дані, зокрема ім’я, під час купівлі квитка. Будь ласка, приїжджайте у визначений 
час. Запізнення або прибуття раніше обраного часу не допускається.
Повторний вхід заборонений. Після виходу з PARK3020 зайти ще раз неможливо.
Квиток не може бути придбаний безпосередньо в PARK3020. Будь ласка, придбайте його через 
Інтернет або зателефонуйте за номером: +38 (067) 354-07-71

Під час відвідування:
Будинки та внутрішні приміщення на території PARK3020 та Edem Resort Medical & Spa (готель, 
ресторан, галереї тощо) зачинені для відвідування, за винятком Edem Golf Club, ресторану 
Terrace by the Lake* та спеціально облаштованих вбиралень. Деякі відкриті простори також 
можуть бути обмеженими для відвідування. Карта з позначеними та дозволеними для відвіду-
вання локаціями додається до листа з квитком. 
Завжди дотримуйтесь безпечної соціальної дистанції 1,5 м або більше від інших відвідувачів, 
навіть перебуваючи на вулиці. Якщо прогнозується несприятлива погода, рекомендуємо гостям 
обрати відповідний одяг (в тому числі дощовики). У випадку грози просимо гостей повертатись 
до своїх автомобілів. Перед початком екскурсії у PARK3020, будь ласка, переведіть свій телефон 
у беззвучний режим. Професійна фото-, відеозйомка та зйомка з квадрокоптера можлива лише 
за попереднім погодженням з адміністрацією PARK3020.
Ми позитивно ставимося до Ваших домашніх улюбленців, але просимо Вас при потребі приби-
рати за ними у PARK3020.
Просимо з повагою ставитись до медіаторів PARK3020 та інших гостей і не розмовляти голосно 
під час екскурсії.
За деревами, скульптурами та іншими архітектурними спорудами можна спостерігати, торкатися 
їх руками, фотографуватись, але без вандалізму та з дотриманням карантинних вимог.
Просимо гуляти лише територією PARK3020 та дозволеними локаціями. Медіатор допоможе 
Вам краще орієнтуватися на території та при потребі покаже, де знаходиться вбиральня.
Сміття донесіть, будь ласка, до найближчого контейнера або ж заберіть з собою.
З усіма питаннями та побажаннями звертайтеся, будь ласка, до медіатора PARK3020.

*Відвідування ресторану Terrace by the Lake:
Ресторан працює згідно загальних карантинних обмежень. Відвідування ресторану в умовах посиленого карантину неможливе. 
Уточняйте, будь ласка, можливість відвідати ресторан, попередньо зателефонувавши за номером: +38 (067) 354-07-71 або на 
місці, в медіаторів PARK3020.


