REGULAMIN
Korzystania z Wieży Widokowej „SZYB WARSZAWA” Muzeum Śląskiego
1.

Wieża widokowa „Szyb Warszawa” znajdująca się na terenie parkowym Muzeum Śląskiego jest obiektem
zrewitalizowanym i przystosowanym do funkcji publicznych pod warunkiem stosowania się do niniejszego
regulaminu. Każda osoba korzystająca z wieży zobowiązana jest do przestrzegania niniejszego
regulaminu, przepisów porządkowych i stosowania się do zaleceń służb bezpieczeństwa Muzeum
Śląskiego.

2.
3.

Wstęp na Wieżę możliwy jest na podstawie ważnego bilet wstępu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Podczas korzystania z Wieży Widokowej zabrania się:
 wspinania się po elementach konstrukcji zabezpieczającej;
 wspinania się po elewacji Wieży;
 hałasowania, niszczenia sprzętu;
 zrzucania z Wieży wszelkich przedmiotów;
 nanoszenia napisów na elementach konstrukcji Wieży lub zawieszania na niej jakichkolwiek
przedmiotów;
 wychylania się przez barierki zabezpieczające.
W szczególności niedozwolone jest:
 Prowadzenie w obrębie wieży działalności handlowej i usługowej bez uprzedniego pisemnego
zezwolenia dyrekcji Muzeum
 Organizowanie w obrębie wieży akcji agitacyjnych, demonstracji politycznych czy ideologicznych
bez pisemnego zezwolenia dyrekcji Muzeum
 Dewastowanie infrastruktury znajdującej się w przestrzeni parkowej, w szczególności obiektów
zabytkowych
 Spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających,

4.

5.

Na terenie Wieży obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków
odurzających. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków zaburzających świadomość nie
będą wpuszczane na teren Wieży.
6. Na Wieży obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych.
7. Korzystający ponoszą wyłączną odpowiedzialność za niezgodne z regulaminem korzystanie z Wieży.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Wjazd na Wieżę odbywa się za pomocą windy osobowej obsługiwanej przez pracownika Muzeum Śląskiego
lub pracownika ochrony.
Wieża Widokowa czynna jest od wtorku do niedzieli, w godzinach udostępnienia Muzeum dla
Zwiedzających.
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Wieża nie jest udostępniana dla Zwiedzających.
Jednorazowo na Wieży może przebywać max. 10 osób.
W zależności od natężenia ruchu Zwiedzających, czas przebywania na platformie widokowej regulują
uprawnieni do obsługi pracownicy w zakresie od 5 do 15 minut.
Dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą przebywać na Wieży tylko pod opieką dorosłych.
Wprowadzanie na Wieżę Widokową zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników osób niepełnosprawnych
jest niedozwolone.
Podczas przebywania na terenie obiektu należy stosować się do zaleceń i uwag uprawnionego pracownika
obsługującego ruch osobowy na Wieży.

16. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą wypraszane z obiektu bez zwrotu
poniesionych kosztów wstępu.
17. Na platformie widokowej obecny jest uprawniony do obsługi pracownik, który udziela wszelkich
niezbędnych informacji oraz w razie konieczności decyduje o ewakuacji zwiedzających.
18. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 10 uczestników, odpowiedzialnego
za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie wieży. Opiekun grupy ponosi
odpowiedzialność za skutki zachowania członków grupy.
19. Muzeum Śląskie w Katowicach nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające zarówno z
naruszenia regulaminu jak i ogólnych zasad BHP.
20. Muzeum Śląskie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek mienie pozostawione na wieży widokowej.
W przypadku ustalenia właściciela mienia, będzie on obciążany kosztami jego usunięcia.
21. W obrębie wieży obowiązuje zakaz wykonywania lotów modelami latającymi oraz bezzałogowymi
statkami powietrznymi.
22. Wstęp na Wieżę Widokową oznacza zapoznanie się z powyższymi zasadami i ich akceptację.

Życzymy miłego pobytu. 

Muzeum Śląskie
w Katowicach
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REGULATIONS
Governing the Use of the “WARSZAWA SHAFT” Observation Tower of Muzeum Śląskie
1. The “Warszawa Shaft” observation tower located within the park area of Muzeum Śląskie is a revitalised
structure adapted to serve the public provided that these Regulations are observed. Any person using the
tower is obliged to observe these Regulations, order regulations and follow the instructions of Muzeum
Śląskie’s security staff.
2. Admission to the Tower is based on a valid entry ticket, in accordance with the current price list.
3. When using the Observation Tower, it is forbidden to:
 climb the elements of the protective structure;
 climb the elevation of the Tower;
 make noise, damage equipment;
 drop any items from the Tower;
 inscribe anything on elements of the Tower’s structure or hang any items thereon;
 lean past the safety barriers.
4. In particular, it is forbidden to:
 Conduct commercial and service activity within the area of the tower without prior written consent
of the Museum’s management
 Agitate, organise political or ideological demonstrations within the area of the tower without
written consent of the Museum’s management
 Devastate infrastructure within the park area, in particular monuments
 Consume alcohol and other intoxicants
5. Consumption of alcohol and other intoxicants within the Tower is strictly prohibited. Persons under the
influence of alcohol or other intoxicants will be refused admission to the Tower’s premises.
6. Smoking tobacco products or electronic cigarettes within the premises of the Tower is strictly forbidden.
7. Visitors are solely responsible for using the Tower contrary to the Regulations.
8. The Tower is climbed by a personal lift operated by an employee of Muzeum Śląskie or a security employee.
9. The Observation Tower is open from Tuesday to Sunday within the Museum’s opening hours.
10.In the event of adverse weather conditions, the Tower is closed to Visitors.
11.At any given time, a maximum of 10 persons are allowed on the Tower.
12.Depending on the Visitor traffic, the time spent on the observation platform is regulated by authorised
employees and ranges between 5 and 15 minutes.
13.Children and young persons up to the age of 16 are admitted to the Tower only when in care of adults.
14.Animals other than guide dogs accompanying disabled persons are not allowed on the premises of the
Observation Tower.
15.When on premises of the tower, Visitors are expected to follow instructions of the authorised employee
managing visitor traffic on the Tower.
16.Persons who violate public order or the Regulations will be asked to leave the tower and will not be refunded
the admission fee.
17.On the observation platform, there is an authorised employee who provides all necessary information and
makes the decision to evacuate visitors if necessary.
18.Organised groups must include at least one supervisor per 10 members, with the supervisor being responsible
for them over the entire stay on the tower’s premises. The supervisor is responsible for the effects of group
members’ behaviour.
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19.Muzeum Śląskie in Katowice is not responsible for personal injury and accidents resulting from violation of
the Regulations and the general OHS principles.
20.Muzeum Śląskie is not responsible for any property left on the premises of the observation tower. If the owner
of such property is established, he or she will be charged the costs of removal thereof.
21.Flying drones and flying models within the tower is prohibited.
22.Entry to the Observation Tower constitutes acceptance of the above rules.
Enjoy your visit! 
Muzeum Śląskie
in Katowice
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