نظام كاتدرائية كولن
أعزائي زوار كاتدرائية كولن .نرحب بكم في كاتدرائية القديس بطرس في كولن .تم بناء الكاتدرائية لمجد الرب اﻷله ومازالت بيتا للصﻼة
والعبادة .تحتفظ الكاتدرائية بعظام الملوك الثﻼثة ،باعتبارها ذخائر ثمينة .بدخولك الى الكاتدرائية يتوجب عليك قبول القواعد التالية:
 .1السلوك
ـ يحترم جميع الزوار كرامة هذا المكان المقدس ويمتنعون عن التحدث بصوت عا ٍل والركض
ـ عادة ما تكون الزيارات ممكنة خارج أوقات احتفاﻻت القداديس
ـ الموسيقى والترتيل غير ممكنان خارج أوقات القداديس
ـ يتوقف على اﻵباء واﻷمهات أو المشرفين خﻼل الزيارة واجب اﻹشراف على اﻷطفال والشبيبة
ـ يحترم الزوار الحواجز والمناطق المحظورة للزيارات
ـ الهواتف المحمولة يجب أن تكون مضبوطة على "صامت"  .اﻷتصال الهاتفي مسموح به فقط خارج الكاتدرائية
ـ يجب أن تكون المﻼبس مناسبة لبيت الرب .المﻼبس بﻼ أكمام والسراويل القصيرة أو التنانير ليست مناسبة .يُسمح للرجال بالحفاظ على أغطية
الرأس الﻼزمة ﻷسباب صحية أو دينية .الرموز المعادية للدين أو العنصرية محظورة
ـ يتم تناول اﻷطعمة والمشروبات خارج الكاتدرائية
ـ التدخين غير مسموح به في مبنى الكاتدرائية بأكمله وهذا ينطبق أيضا على السجائر اﻹلكترونية
ـ ﻻ يسمح لﻸشخاص المخمورين بشكل واضح بدخول الكاتدرائية
ـ المخدرات من جميع اﻷنواع محظورة وفقا لقانون المخدرات
ـ ألعاب المسابقات ﻻيمكن القيام بها داخل الكاتدرائية
 .2التصوير الفوتوغرافي والفيديو
ـ يسمح بالتصوير الفوتوغرافي )بدون فﻼش( وتسجيﻼت الفيديو مع المعدات التقنية خارج أوقات اﻻحتفال بالقداديس ﻷغراض خاصة .في أوقات
اﻻحتفال بالقداديس ،فهي ممكنة فقط في الساحة خارج الكنيسة .التصوير المباشر للزائرين اﻻخرين مرفوض .على أية حال ،يجب على
المصورين احترام كرامة المكان واتباع تعليمات موظفي الكاتدرائية
ـ خدمات الصور الخاصة محظورة
ـ تتطلب التسجيﻼت مع حوامل ثﻼثية موافقة من المسؤول في الكاتدرائية
ـ يحظر تشغيل طائرات التصوير النموذجية وأنظمة )"الدرونات"( داخل وخارج كاتدرائية كولن
ـ يخضع نشر الصور ومقاطع الفيديو ﻷغراض غير خاصة ،مثل التقارير التحريرية واﻻستخدام التجاري )أيضًا على مواقع الويب الخاصة أو في
وسائل التواصل اﻻجتماعي( ،لموافقة مسبقة عمو ًما
ـ هذه التعليمات هي مقتطفات من اللوائح ﻻلتقاط الصور واﻷفﻼم في الكاتدرائية .يرجى اﻻطﻼع على القواعد الكاملة والمحددة على موقع
www.koelner-dom.de/FotografierenUndFilmen
 .3الحقائب واﻷمتعة
ـ يجب دائ ًما اﻻحتفاظ باﻷمتعة معك .في حالة ضياع اﻷمتعة يتحمل المالك مسؤولية تكاليف المتابعة .ﻻ يجوز إحضار الحقائب الى داخل
الكاتدرائية إﻻ التي هي بحجم حقائب اليد القياسية )بحد أقصى  20 × 40 × 55سم(
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ـ يُسمح بالكراسي المتحركة ومساند المشي في الكاتدرائية ،أما أنواع أخرى من الدراجات فيجب ان تبقى في الخارج
ـ اﻷسلحة محظورة في الكاتدرائية بأكملها
ـ كراسي قابلة للطي ،ومقاعد الجلوس أو ما شابه ﻻ يمكن إحضارها الى داخل الكاتدرائية
ـ البالونات وقصاصات زينة اﻻحتفاﻻت والﻼفتات محظورة في الكاتدرائية بأكملها
 .4توزيع المطبوعات
ـ يتطلب توزيع المطبوعات موافقة صريحة من المسؤول في الكاتدرائية
 .5الحيوانات
ـ الحيوانات يجب أن تبقى بالخارج ،باستثناء الكﻼب المرشدة والمساعدة للعميان
 .6جوﻻت الكاتدرائية
ـ ﻻ يمكن القيام بجوﻻت الكاتدرائية المصحوبة بمرشدين إﻻ بترخيص خاص
ـ يجب إطﻼع المشاركين في الجوﻻت المصحوبة بمرشدين على لوائح الكاتدرائية
 .7هيئة اﻷشراف
ـ دائما يجب أتباع تعليمات هيئة اﻷشراف
ـ إذا لم يتم اتباع لوائح الكاتدرائية أو تعليمات المشرفين ،يجوز حظر اﻷشخاص المعنيين من البقاء في الكاتدرائية
ـ وظيفة المشرفين على الكاتدرائية ارشاد زوار الكاتدرائية
 .8لوائح الكاتدرائية تدخل حيز التنفيذ في  ١تشرين اﻷول ٢٠١٩
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