
Regulamin zwiedzania Zamku Piastowskiego w Legnicy
w trakcie epidemii COVID-19

Zwiedzanie obejmuje: dziedziniec zamkowy, pawilon z reliktami Kaplicy
Romańskiej oraz wieżę św. Piotra z tarasem widokowym

§ 1. Czas i sposób zwiedzania
1. Program zwiedzania Zamku Piastowskiego obejmuje Pawilon z reliktami Kaplicy
Romańskiej, wieżę św. Piotra z tarasem widokowym, dziedziniec i bramę zamkową.
2. Wyżej wymieniony program zwiedzania Zamku Piastowskiego w Legnicy jest
realizowany przez wyznaczonych w tym celu przewodników Muzeum Miedzi.
3. Zamek Piastowski udostępniany jest odwiedzającym w okresie od 5 maja do 31 
października, od środy do niedzieli, za wyjątkiem dni będących świętami 
kościelnymi.
4. Zwiedzanie rozpoczyna się o pełnych godzinach, wyłącznie w grupach
zorganizowanych pod opieką przewodnika (od środy do   niedzieli   ostatnie wejście o   
godz. 1  6  .  00  ) ‒ obowiązuje rezerwacja, maks. 5 osób. Grupa zorganizowana nie może 
liczyć więcej jak 5 zwiedzających.
5. Przewidywany czas zwiedzania wynosi około 1,0 godz. Harmonogram
oprowadzania ilustruje tabela poniżej:

Środa: Czwartek: Piątek: Sobota: Niedziela:

10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00

10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00

10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00

10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00

10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00

6. Organizatorzy w szczególnych przypadkach mogą wyznaczyć dodatkowe godziny
zwiedzania.
7. Zwiedzanie Zamku zgodnie z programem określonym w pkt. 1 jest bezpłatne
i odbywa się po okazaniu darmowej wejściówki z określeniem godziny początku
zwiedzania. Wydawana jest ona w punkcie biletowym przy pawilonie z reliktami
kaplicy romańskiej.
8. Rezerwacja wejściówek odbywa się telefonicznie pod numerem tel. 798-654-247 
w
godzinach od 10:00 – 16:00, od poniedziałku do soboty.
Rezerwacji dokonać można najpóźniej w przeddzień planowanego terminu 
zwiedzania.
9. Osoby nie posiadające rezerwacji mogą otrzymać wejściówkę wyłącznie
w przypadku istnienia wolnych miejsc na daną godzinę zwiedzania.
10. Miejscem zbiórki jest Pawilon z reliktami kaplicy romańskiej na dziedzińcu
Zamku.



11. Grupy są tworzone na 15 min. przed rozpoczęciem zwiedzania w rejonie Kaplicy
zamkowej.
§ 2. Zasady bezpieczeństwa
1. Podczas zwiedzania należy bezwzględnie stosować się do uwag i poleceń
przewodnika.
2. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci do 12 roku życia mają wstęp na wieżę św.
Piotra tylko pod opieką osoby dorosłej.
3. Niewskazane jest wchodzenie na wieże zamkowe osobom cierpiącym na lęk
wysokości, z wadami serca, dysfunkcjami narządów ruchu, klaustrofobię, lub
z innymi schorzeniami, które mogą być przyczyną wypadku. Osoby takie wchodzą
na wieże i taras widokowy na własną odpowiedzialność.
4. Zwiedzający muszą bezwzględnie pozostawić w depozycie (Portiernia w sieni
Zamku) torby, plecaki, parasole, statywy oraz ostre i niebezpieczne przedmioty.
5. Podczas zwiedzania obowiązuje: zakaz palenia, spożywania alkoholu i rozmów
telefonicznych.
6. Zabrania się wstępu do obiektów:
- osobom nietrzeźwym lub odurzonym,
- zakłócającym porządek zwiedzania lub zachowującym się w sposób zagrażający
bezpieczeństwu osób i obiektów.
7. Zakazuje się wprowadzania zwierząt.
8. W przypadku silnego wiatru przekraczającego 10 m/s, opadów deszczu,
wyładowań atmosferycznych wstęp na taras widokowy na wieży Św. Piotra jest
zabroniony. W razie zaistnienia wspomnianych okoliczności zwiedzanie wieży
będzie się odbywać do najwyższej kondygnacji pod tarasem widokowym.
9. Ponadto zabrania się:
- wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia,
- wychylania się za barierki i zabezpieczenia,
- umieszczania napisów na ścianach,
- wnoszenia i spożywania jedzenia,
- śmiecenia,
- wchodzenia do pomieszczeń oznaczonych zakazem wstępu,
- siadania na barierkach,
- ślizgania się po posadzkach i szklanych stopniach schodów,
- wyrzucania wszelkich przedmiotów z tarasu widokowego,
- postępowania wbrew nakazom przewodnika.
10. Zwiedzający powinni posiadać odpowiednie, płaskie obuwie umożliwiające
bezpieczne wejście i zejście z wież.
11. Przed rozpoczęciem zwiedzania, zwiedzający jest zobowiązany do zapoznania się
z regulaminem.
12. Pobranie wejściówki jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.


