
Zarządzenie Nr 02/01/2018 

Dyrektora  

Zamku Królewskiego w Chęcinach 

 

z dnia 03 stycznia 2018 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Zwiedzania Zamku Królewskiego w Chęcinach. 

 

 

Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny z dnia 01 grudnia 2016 r. NR 

OR-I.077.1.11.2016 oraz Statutu Zamku Królewskiego w Chęcinach zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Ustalam nowy Regulamin Zwiedzania Zamku Królewskiego w Chęcinach stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia.  

 

      § 2 

 Traci moc zarządzenie z dnia 16 lutego 2017 r. nr 04/02/2017. 

 

       § 3 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

/Grzegorz Pierzak/ 

Dyrektor Zamku Królewskiego w Chęcinach 

Chęciny dn. 03.01.2018 r. 

 

 

 

 

 

 

          

          

 

 

 

 

 

 

 



 

         Załącznik do Zarządzenia Nr 02/01/2018 

         Dyrektora Zamku Królewskiego 

          w Chęcinach z dnia 03.01.2018 

 

 

 

Regulamin Zwiedzania Zamku Królewskiego w Chęcinach 

 

§ 1 

Teren, na którym znajduje się Zamek Królewski, jest własnością Gminy Chęciny przekazaną w 

trwały zarząd jednostce Zamek Królewski w Chęcinach i z tego tytułu Jednostka jest uprawniona do 

zarządzania tym terenem. 

 

§ 2 

Osoby znajdujące się na terenie Zamku Królewskiego są zobowiązane do przestrzegania 

postanowień niniejszego Regulaminu.  

 

§ 3 

1. Zamek Królewski udostępniany jest zwiedzającym  w następujących godzinach: 

1) styczeń:  codziennie od 9:00 do 15:00  

2) luty:   codziennie od 9:00 do 16:00  

3) marzec:  codziennie od 9:00 do 17:00  

4) kwiecień - sierpień: codziennie od 9:00 do 19:00 

5) wrzesień:  codziennie od 9:00 do 18:00 

8)  październik:  codziennie od 9:00 do 17:00  

6) listopad:  codziennie od 9:00 do 16:00  

7) grudzień:  codziennie od 9:00 do 15:00 

2. Kasy Zamku są otwarte w godzinach podanych w pkt 1. Zwiedzający ma obowiązek 

opuszczenia obiektu w ciągu pół godziny po zamknięciu kas. 

3. Zamek nie będzie otwarty w następujące dni: 

01 stycznia, Niedzielę Wielkanocną, 01 listopada, 24 i 25 grudnia. 

4. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. śnieg, oblodzenie itp.) 

Zarządzający zastrzega sobie zmianę godzin udostępniana obiektu, o których mowa w ust. 1 

 

§ 4 

Bez uzyskania zezwolenia Dyrektora Zamku Królewskiego w Chęcinach na terenie Zamku 

Królewskiego zakazuje się: 

1) prowadzenia działalności artystycznej, gospodarczej i handlowej (w tym akwizycji usług), 

2) wykonywania filmów i fotografii przedstawiających architekturę Zamku Królewskiego 

w celach komercyjnych, 

3) używania/lotów dronów w obrębie ruin zamku oraz nad terenem zarządzanym przez Zamek 

4) organizowania zgromadzeń, akcji reklamowych, protestacyjnych, prezentacji transparentów, 

symboli i emblematów, 

5) wstępu osobom poniżej 15 roku życia bez opieki osoby dorosłej. 



§ 5 

Na terenie Zamku Królewskiego zabrania się: 

1) wnoszenia broni, przedmiotów i środków, mogących zagrażać życiu lub zdrowiu, 

2) wprowadzania i wnoszenia zwierząt z wyłączeniem psów – przewodników, 

3) wchodzenia na mury zamku, wież i inne miejsca wyłączone z ruchu turystycznego oraz 

przekraczania zastosowanych barier 

4) zrzucania z wież i murów wszelkich przedmiotów 

5) spożywania alkoholu na terenie obiektu oraz zwiedzania po spożyciu alkoholu, narkotyków lub 

innych środków odurzających, 

6) hałaśliwego zachowania, biegania, 

7) palenia tytoniu. 

 

§ 6 

1. Zwiedzanie Zamku Królewskiego odbywa się na podstawie ważnego biletu wstępu. 

2. Zakup biletu wstępu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

3. Sprzedaż biletów prowadzona jest w kasach biletowych według obowiązującego cennika. 

4. Na podstawie paragonu, wydanego przy zakupie biletu wstępu zwiedzający, w terminie 7 dni od 

daty jego pobrania, może zażądać wystawienia faktury VAT. 

5. Zwiedzający ma obowiązek opuścić zamek w ciągu 30 minut po godzinach zamknięciu obiektu. 

 

§ 7 

1. W zakresie bezpieczeństwa i porządku na Zamku Królewskim zwiedzający są zobowiązani               

do stosowania się do poleceń pracowników i innych przedstawicieli Zarządzającego. 

2. Zaleca się szczególną ostrożność przy poruszaniu się po obiekcie. Turyści powinni uważać 

przemieszczając się m.in. po posadzkach kamiennych, pochyłym i nierównym terenie,              

na stromych, kręconych schodach. Należy zwrócić szczególną uwagę na wysokość stropu             

w niektórych miejscach. 

3. Zwiedzający powinni posiadać odpowiednie obuwie umożliwiające bezpieczne zwiedzanie 

4. Dzieci po obiekcie mogą poruszać się wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów prawnych, 

którzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. 

5. Opiekunowie dzieci i młodzieży szkolnej są zobowiązani do ścisłego nadzoru nad grupą                 

w trakcie zwiedzania i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. 

6. Osoby wchodząc na teren Zamku oraz ich bagaż w uzasadnionych przypadkach mogą zostać 

poddane kontroli przez pracowników i innych przedstawicieli Zarządzającego. 

7. Za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia powyższego regulaminu odpowiadają 

poszkodowani. 

 

§ 8 

Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu skutkuje odpowiedzialnością odszkodowawczą. 

 

§ 9 

Regulamin obowiązuje od dnia podpisania. 

 

 

 

         

  

                03.01.2018 


