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Regulamin zwiedzania wieży  

w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 

 
 

1. Wieża zamkowa udostępniana jest do zwiedzania: 

- w czerwcu od wtorku do soboty w godz. 9.00-17.00, w niedzielę w godz. 10.00-18.00 

- w lipcu i sierpniu od wtorku do niedzieli w godz. 10.00-18.00 

- we wrześniu od wtorku do soboty w godz. 9.00-17.00, w niedzielę w godz. 10.00-18.00 

2. Wejście na wieżę jest płatne ( bilet wstępu). 

3. Wieżę można zwiedzać indywidualnie lub w grupach. 

4. Maksymalna ilość osób przebywających na wieży nie może przekroczyć 20 osób. 

5. Dzieci do lat 10 wchodzą na wieżę tylko i wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 

6. Grupy zorganizowane mogą przebywać na wieży pod opieką minimum jednego opiekuna. 

7. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swojej grupy oraz za wszelkie szkody 

powstałe w wyniku celowego uszkodzenia lub zniszczeń na wieży. 

8. W czasie przebywania na wieży należy bezwzględnie stosować się do wszystkich poleceń 

pracowników obsługi. 

9. Wieżę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania. 

10. Na wieży zamkowej bezwzględnie zabronione jest ; 

- zrzucanie z wieży jakichkolwiek przedmiotów 

- wspinania na elewacje wieży 

- zaśmiecania pomieszczeń 

- niszczenia elementów konstrukcji, wystroju i wyposażenia 

- wprowadzanie na teren wieży zwierząt z wyłączeniem psów przewodników i psów    

asystujących 

11. Na wieży zamkowej obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, używania ognia  

i spożywania napojów alkoholowych oraz środków psychoaktywnych. Osoby będące pod 

wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych nie  będą wpuszczane. 

12. Niewskazane jest wchodzenie na wieżę osobom cierpiącym na lęk wysokości, z wadami serca, 

dysfunkcjami narządów ruchu lub innymi schorzeniami , które mogą być przyczyną wypadku. 

13. Wieża jest dozorowana . Wszelkie zauważone przez pracowników obsługi próby naruszenia 

regulaminu będą skutkowały natychmiastowym wyproszeniem z wieży zamkowej. W 

przypadku zaistniałych szkód majątkowych osoby odpowiedzialne będą pociągane do 

odpowiedzialności materialnej. 

14. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki i zdarzenia będące 

następstwem nie przestrzegania Regulaminu Zwiedzania Wieży Muzeum Warmii i Mazur  

      w Olsztynie oraz ogólnych zasad BHP. 

15. Wejście na wieżę poprzedzone zakupem biletu wstępu jest równoznaczne z zapoznaniem się  

i akceptacją powyższego regulaminu. 

16. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo do zmian w godzinach funkcjonowania obiektu 

lub zamknięcia obiektu. Informacje o ewentualnych utrudnieniach zostaną przekazane przez 

pracowników obsługi zwiedzającym.  

 


