
Wieża Ratuszowa – Regulamin Wieży Ratuszowej 
 
1. Wieża Ratuszowa dostępna jest dla zwiedzających od wtorku do niedzieli, w godzinach 10.00 – 
18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W poniedziałki (dzień techniczny) obiekt nie 
jest czynny dla zwiedzających. 
 
2. Wstęp na obiekt jest płatny. Bilet ulgowy – 1zł (ulgą objęci są: dzieci i młodzież szkolna, studenci, 
osoby powyżej 70 roku życia, inwalidzi oraz grupy zorganizowane powyżej 15 osób). Cena biletu 
normalnego wynosi 2zł.  

 

3. Z opłat zwolnieni są: posiadacze świdnickiej karty seniora, świdnickiej karty dużej rodziny oraz 
dzieci do lat 6. 
 
4. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo do zmian w godzinach funkcjonowania obiektu oraz 
ustalenia godzin przeznaczonych wyłącznie do zwiedzania grupowego.  

 
5. Wieżę Ratuszową można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych po uprzedniej 
rezerwacji dnia i godziny zwiedzania.  

 
6. Grupy zorganizowane proszone są o kontakt z obsługą wieży najpóźniej na dzień przed 
planowanym terminem zwiedzania w celu dokonana rezerwacji. Tel: 730 796 626 
 
7. W czasie zwiedzania Wieży Ratuszowej istnieje możliwość wynajęcia przewodnika wskazanego 
przez Lokalną Organizację Turystyczną „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”. Na terenie Wieży Ratuszowej 
nie mogą pracować przewodnicy zewnętrzni. 

 
8. W związku z przepisami przeciwpożarowymi liczba osób jednocześnie przebywających na terenie 
Wieży Ratuszowej jest ograniczona. W przypadku zwiększonej frekwencji zwiedzających pracownicy 
obsługi  mają prawo czasowo ograniczyć dostęp do Wieży Ratuszowej. 

 
9. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo zamknięcia dla zwiedzających dowolnej części Wieży 
Ratuszowej. Informację o ewentualnych utrudnieniach zostaną przekazane zwiedzającym przed 
wejściem na obiekt. 

 
10. Dzieci do lat 16 mogą wejść do Wieży Ratuszowej tylko i wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 

 

11. Grupy zorganizowane na terenie Wieży Ratuszowej mogą przebywać pod opieką minimum 
jednego opiekuna. 

 

12. W przypadków grup zorganizowanych ze szkół podstawowych na jednego opiekuna może 
przypadać maksymalnie 15 uczniów. W przypadku szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych na 
jednego opiekuna może przypadać maksymalnie  20 uczniów. 

 
13. Opiekunowie  ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swojej grupy oraz za wszelkie szkody 
powstałe w wyniku celowego uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń znajdujących się na Wieży 
Ratuszowej. 

 



14. W czasie przebywania w Wieży Ratuszowej należy się bezwzględnie stosować do wszystkich 
poleceń pracowników obsługi. Osoby nie przestrzegające pkt.12 będą proszone o opuszczenie Wieży 
Ratuszowej. 

 
15. Wieżę Ratuszową należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem  
i porządkiem zwiedzenia. 
 
16. Ze wszystkich stanowisk i urządzeń zlokalizowanych na Wieży Ratuszowej należy korzystać w 
sposób określony na zamieszczonych przy urządzeniach instrukcjach obsługi.  
 
17. Na terenie Wieży Ratuszowej obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu,  spożywania napojów 
alkoholowych oraz innych środków odurzających. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych 
środków odurzających nie będą wpuszczane do Wieży Ratuszowej. 

 
18. Do Wieży Ratuszowej zabrania się wstępu osobom zachowującym się w sposób, który zakłóca 
porządek zwiedzania i narusza ogólne normy zachowania w miejscach publicznych. 

 
19. Na Wieży Ratuszowej bezwzględnie zabronione jest: 

 Zrzucanie z tarasu widokowego jakichkolwiek przedmiotów; 

 Wspinanie się po elementach konstrukcji zabezpieczającej balustrady tarasu widokowego; 

 Uruchamianie bez potrzeby i wyraźnego zagrożenia systemów ostrzegania przeciwpożarowego; 

 Zaśmiecanie pomieszczeń; spożywanie posiłków, lodów i fastfoodów 

 Niszczenie elementów konstrukcji, wystroju i wyposażenia; 

 Wynoszenie elementów wyposażenia Wieży Ratuszowej poza jej teren; 

 Wprowadzanie na teren Wieży Ratuszowej zwierząt z wyłączeniem psów przewodników i psów 
asystujących; 

 Wnoszenie i wprowadzanie na teren Wieży Ratuszowej rowerów, deskorolek, hulajnóg i innych 
podobnych sprzętów oraz jeżdżenie na nich. Z wyłączeniem specjalnie dedykowanych imprez; 

 Prowadzenie działalności handlowej; 

 Prowadzenie działalności reklamowej. 
 

20. Wieża Ratuszowa jest w pełni monitorowana. Wszelkie zarejestrowane przez pracowników 
obsługi próby naruszenia regulaminu będą skutkowały natychmiastowym wyproszeniem z Wieży 
Ratuszowej. W przypadku zaistniałych szkód majątkowych osoby odpowiedzialne będą pociągane do 
odpowiedzialności materialnej.  

 
21. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki  
i zdarzenia będące następstwem nie przestrzegania regulaminu korzystania z Wieży Ratuszowej oraz 
ogólnych zasad BHP. 

 
22. Wejście do Wieży Ratuszowej poprzedzone wcześniejszą rezerwacją jest równoznaczne  z 
zapoznaniem się i akceptacją powyższego regulaminu. 

 
 
 


