
REGULAMIN 

ZWIEDZANIA RUIN ZAMKU SIEWIERSKIEGO 

obowiązujący w czasie prowadzenia statutowej działalności przez 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu 

 

§1 

1. Miejsko – Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu jest administratorem 

Zamku w Siewierzu. 

2. Zwiedzanie zamku oraz wejście, zejście z wieży i przebywanie na platformie widokowej 

odbywa się na własną odpowiedzialność. Miejsko - Gminne Centrum Kultury Sportu  

i Turystyki w Siewierzu oraz osoby upoważnione przez administratora do udostępnienia 

obiektu do zwiedzania nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku zaistnienia 

jakichkolwiek zdarzeń losowych: wypadku, uszkodzenia mienia prywatnego itp. 

3. Zwiedzanie zamku jest bezpłatne. 

4. Ostatnie wejście na teren zamku możliwe jest najpóźniej na 30 min. przed zamknięciem 

zamku. 

5. Zwiedzanie zamku jest możliwe w weekendy od 10.00 do 18.00 (maj-wrzesień), w tygodniu 

(maj – wrzesień) zamek można zwiedzać w godzinach od 10.00 do 15.00 za pośrednictwem 

Punktu Informacji Turystycznej w Siewierzu. 

6. Zamek do zwiedzania udostępnia Miejsko – Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki  

w Siewierzu.  

7. Zamek do zwiedzania mogą udostępnić osoby upoważnione przez administratora Zamku  

w Siewierzu. 

 

§2 

Dzieci i młodzież do lat 14 w trakcie zwiedzania wymagają opieki rodziców lub osób dorosłych. 

Zorganizowane grupy wycieczkowe dzieci i młodzieży szkolnej do 10 osób wymagają nadzoru 

przynajmniej 1 opiekuna. 

 

§3 

Na terenie Zamku należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, ostrożności, ładu  

i porządku obowiązującego w miejscach publicznych. 

1. Zabronione jest wspinanie się na mury i ściany obiektu oraz chodzenie po miejscach 

niebezpiecznych,  w szczególności po koronie wieży widokowej, jak również po koronie 

murów otaczających taras artyleryjski. 

2. Zabronione jest bieganie na terenie Zamku i ślizganie się po posadzce oraz wbieganie na 

schody platformy widokowej. W czasie wchodzenia i schodzenia z platformy widokowej 

należy zachować bezpieczny odstęp od osoby wchodzącej jak i schodzącej z niej. W czasie 

wejścia i zejścia na platformie obowiązuje ruch prawostronny. 

3. Zabronione jest rzucanie jakimikolwiek przedmiotami z wieży platformy widokowej  

i z innych otworów zamkowych. 

4. Poruszając się po tarasie artyleryjskim zabrania się podchodzenia do murów zamkowych na 

wyznaczoną i oznakowaną odległość. 

5. W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak, opady 

śniegu, burz, wyładowań atmosferycznych należy niezwłocznie zejść z wieży platformy 

widokowej. 



6. Wieża, platforma widokowa i taras artyleryjski zostają wyłączone ze zwiedzanie w razie 

wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych.  

§4 

Podnoszenie, opuszczanie mostu zwodzonego odbywa się pod nadzorem i w obecności osób 

upoważnionych do udostępnienia Zamku w Siewierz do zwiedzania. 

1. Decyzję o podnoszeniu, opuszczaniu mostu zwodzonego podejmują osoby odpowiedzialne 

za udostępnienie obiektu  do zwiedzania 

2. W czasie podnoszenia opuszczania mostu zwodzonego należy zachować szczególną 

ostrożność. 

 

§5 

Obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, napojów w butelkach ze szkła, 

palenia tytoniu, używania otwartego ognia i niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi na terenie 

obiektu oraz wjazdu rowerami, wprowadzania psów i innych zwierząt. 

 

§6 

Malowanie, rysowanie, nalepianie na ścianach i murach oraz inna dewastacja obiektu zabytkowego 

podlega odpowiedzialności karnej.  

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Rozdział 

11 Przepisy karne Art. 108. 1. ,,Kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia 

wolności od 3 miesięcy do lat 5. 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa 

nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 

lat 2. 3. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, sąd orzeka, a w razie skazania 

za przestępstwo określone w ust. 2, sąd może orzec nawiązkę na wskazany cel społeczny 

związany z opieką nad zabytkami w wysokości od trzykrotnego do trzydziestokrotnego 

minimalnego wynagrodzenia” 

 

§7 

Nie podporządkowanie się obowiązkom i zasadom Regulaminu równoznaczne jest z wykluczeniem 

z możliwości zwiedzania Zamku. Osoby naruszające ustalenia niniejszego Regulaminu odpowiadać 

będą prawnie i karnie wg obowiązujących przepisów Kodeksu Wykroczeń, Kodeksu Karnego  

i przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Za osoby 

niepełnoletnie odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni i wychowawcy grup. 

 

 

 


