
REGULAMIN  ZWIEDZANIA SZYDŁOWCA  POD PRZEWODNICTWEM PRACOWNIKA 
MIEJSKIEJ INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 

 
 
 

I. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Miejska Informacja Turystyczna, zwana dalej „MIT” funkcjonuje w strukturze 

organizacyjnej Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek, ul. Sowińskiego 2, 26-500 
Szydłowiec, zwanego dalej „SCK – Zamek”.  

2. MIT czynna jest w sezonie letnim (01.04 – 31.10.) codziennie w godz. 9.00 – 17.00,  
w sezonie zimowym (01.11 – 31.03.) od poniedziałku do piątku w godz.  8.00 – 16.00. 

 
II. 

ZWIEDZANIE 
 

1. Zwiedzanie Szydłowca i jego zabytków odbywa się po wyznaczonej trasie turystycznej 
pod przewodnictwem pracownika MIT, po dokonaniu opłaty w kasie MIT. 

2. Zwiedzanie kościoła przez grupy zorganizowane powinno być poprzedzone 
wcześniejszym, minimum 3 dniowym zgłoszeniem telefonicznym lub e-mailowym  
z podaniem proponowanej daty, godziny zwiedzania oraz ilości osób. Przyjęcie 
zgłoszenia do realizacji musi być potwierdzone przez pracownika MIT. Tel. nr 48 326 
20 54, e-mail: info.turystyczna@sckzamek.pl.  
 

III. 
ZWIEDZANIE KOŚCIOŁA pw. Św. Zygmunta 

 

1. Zwiedzanie kościoła odbywa się pod przewodnictwem pracownika MIT tylko  
w obrębie przestrzeni otwartej kościoła, bez dostępu do pomieszczeń zamkniętych 
(chór, zakrystia). 

2. Pracownicy MIT oprowadzają  po kościele zorganizowane grupy turystów oraz 
turystów indywidualnych. 

3. Godziny zwiedzania w sezonie letnim 10:00-16:00, w sezonie zimowym 9:00-15:00 
stosowanie do dostępności kościoła. Podczas trwania Mszy Świętych, pogrzebów, 
ślubów, nabożeństw pokutnych i okresowych oraz 30 minut przed ich rozpoczęciem 
nie ma możliwości zwiedzania kościoła. 

3. Osobom zwiedzającym kościół  zabrania się:  

• zabierania ze sobą większych bagaży (zaleca się pozostawienie ich  
w aucie), 

• oddalania się od grupy prowadzonej przez przewodnika. 
4. W kościele obowiązuje zakaz: 

• zwiedzania podczas nabożeństw, 

• spożywania posiłków i napojów, 

• wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psa przewodnika). 
 

mailto:info.turystyczna@sckzamek.pl


IV. 
ZWIEDZANIE WIEŻY RATUSZA 

 
1. Wieża ratusza w Szydłowcu jest obiektem ogólnodostępnym. 

2. Korzystanie z wieży odbywa się na własną odpowiedzialność. 

3. Godziny otwarcia obiektu: sezon letni  w godz. 10.00 – 16.00, sezon zimowy  w godz. 

10.00 – 15.00 

4. Wejście na wieżę jest odpłatne, regulowane cennikiem Szydłowieckiego Centrum Kultury 

– Zamek dostępnym na stronie internetowej: sckzamek.pl  

5. Dzieci i młodzież do 18 roku życia wchodzą wyłącznie z opiekunem. 

6. W związku z przepisami przeciw pożarowymi liczba osób jednocześnie przebywających 

na wieży jest ograniczona do 6 osób. 

7. Czas przebywania na wieży max. 15 minut. 

8. Wieżę ratuszową należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem 

zwiedzania. 

9. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Miejskiej 

Informacji Turystycznej oraz przewodnika. 

10. Ostatnie wejście do wieży ratuszowej następuje 30 minut przed jej zamknięciem. 

11. Na wieży zabronione jest: 

• spożywanie alkoholu 

• palenie tytoniu 

• wnoszenie i spożywanie żywności 

• zrzucanie z wieży wszelkich przedmiotów 

• wprowadzania psów. 

12. Zabrania się wstępu na wieżę osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, 

który zagraża bezpieczeństwu, zakłóca porządek zwiedzania, narusza ogólnie przyjęte 

normy zachowania w miejscach publicznych. 

13. Zabronione jest wnoszenie do obiektu: broni palnej i białej, amunicji, przedmiotów 

uznanych za potencjalnie niebezpieczne, materiałów wybuchowych, łatwopalnych i 

toksycznych. 

14. SCK – Zamek zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia oraz wyproszenia z obiektu 

zwiedzających nie  przestrzegających niniejszego regulaminu. 

15. SCK – Zamek nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe podczas zwiedzania 

wieży ratuszowej wskutek nieprzestrzegania niniejszego regulaminu o ogólnych zasad 

bezpieczeństwa. 

16. Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskiej Informacji Turystycznej, tel. 048 326 

20 54, email: info.turystyczna@sckzamek.pl 

17. Dokładne daty zamknięcia i otwarcia obiektu dla zwiedzających w danym roku 

kalendarzowym zamieszczane są na stronie internetowej www.szydlowiec.pl 

 

 

http://www.szydlowiec.pl/


V. 
ZWIEDZANIE CENTARZA ŻYDOWSKIEGO 

1. Zwiedzanie cmentarza odbywa się pod nadzorem pracownika Miejskiej Informacji 
Turystycznej tylko w obrębie przestrzeni otwartej bez dostępu do ohelu. 

2. Pracownicy MIT oprowadzać będą po cmentarzu zorganizowane grupy turystów oraz 
turystów indywidualnych. 

3. Godziny zwiedzania w sezonie letnim 10:00-16:00, w sezonie zimowym 9:00-15:00. 
4. Na cmentarzu obowiązuje zakaz: 

• spożywania posiłków i napojów; 

• wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psa przewodnika). 
5. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do: 

• zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym; 

• zachowania porządku i czystości na terenie zwiedzanego cmentarza. 
6. Zabrania się wstępu osobą nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który 

zakłóca porządek zwiedzania i normy bezpieczeństwa oraz narusza ogólnie przyjęte 
normy zachowania w miejscach publicznych. 

7. Pracownicy Miejskiej Informacji Turystycznej maja prawo do nieprzyjęcia oraz 
wyproszenia z terenu cmentarza zwiedzających nieprzestrzegających niniejszego 
Regulaminu. 

 

VI. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Za zachowanie grup dzieci i młodzieży podczas zwiedzania odpowiadają opiekunowie. 
2. Dzieci i młodzież przed ukończeniem 18 roku życia wchodzą wyłącznie z opiekunem. 
3. Zwiedzający ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia i zniszczenia 

powstałe na skutek działań własnych lub niezachowania należytej ostrożności. Za 
zniszczenia spowodowane niewłaściwym zachowaniem podopiecznych 
odpowiedzialni są ich opiekunowie. 

4. W sytuacji, gdy dwie lub więcej grup oczekuje na wejście do kościoła pierwszeństwo 
przysługuje grupie, która dokonała wcześniej rezerwacji. 

5. Zabrania się wstępu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który 
zakłóca porządek zwiedzania i normy bezpieczeństwa oraz narusza ogólnie przyjęte 
normy zachowania w miejscach sakralnych. 

6. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydanych przez pracownika 
MIT. 

 
7. Zwiedzający zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących przepisów 

związanych z epidemią SARS COV 2. 
8. Zwiedzający zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 
9. Uczestniczenie w zwiedzaniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  
10. SCK – Zamek  przysługuje  prawo  wiążącej  interpretacji  postanowień  niniejszego 

Regulaminu oraz prawo do jego zmiany w dowolnym czasie. Regulamin dostępny jest  

na  stronie  internetowej sckzamek.pl oraz umieszczony na budynku MIT. 

11. Kontakt z SCK–Zamek: sekretariat@sckzamek.pl, tel. 48 617 10 29. 
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