
Regulamin zwiedzania Mauzoleum Piastów

§ 1. Czas i sposób zwiedzania
1. Program zwiedzania Mauzoleum Piastów Śląskich w kościele św. Jana Chrzciciela w

Legnicy obejmuje barokową kaplicę grobową.
2. Wyżej  wymieniony  program  zwiedzania  Mauzoleum  Piastów  w  Legnicy  jest

realizowany  przez  wyznaczonych  w  tym  celu  przewodników  Muzeum  Miedzi  w
Legnicy.

3.  Mauzoleum Piastów udostępniane jest  zwiedzającym w środy, czwartki i piątki w
godz. 10.00‒14.00, z wyjątkiem dni będących świętami kościelnymi. 

4. Organizatorzy  w  szczególnych  przypadkach  mogą  wyznaczyć  inne  godziny
zwiedzania.

5. Zwiedzanie  jest  możliwe  wyłącznie  w  grupach  zorganizowanych  pod  opieką
przewodnika. Aby rozpocząć zwiedzanie, grupa musi liczyć minimalnie 10 osób i nie
może liczyć więcej jak 20 zwiedzających. 

6. Przewidywany czas zwiedzania wynosi około 30 minut. 
7. Zwiedzanie Mauzoleum Piastów (zgodnie z  programem określonym w pkt.  1)  jest

płatne i odbywa się po okazaniu biletu z określeniem daty zwiedzania.
8. Bilety są sprzedawane w kasie Muzeum Miedzi (wejście od ul. św. Jana). Cena biletu

wynosi 5 zł. Nie obowiązują zniżki.
9. Rezerwacja biletów odbywa się telefonicznie pod numerem 76 862 49 49 w Dziale

Naukowo-Oświatowym Muzeum Miedzi  w  Legnicy  od  poniedziałku  do  piątku  w
godzinach pracy muzeum. 

10. Osoby, które nie dokonały wcześniejszej rezerwacji, mogą zakupić bilet wyłącznie w
przypadku istnienia wolnych miejsc na daną godzinę zwiedzania.

11.  Na  miejsce  zbiórki,  które  znajduje  się  przy  kasach  Muzeum  Miedzi  w  Legnicy
(wejście od ul. św. Jana), należy się stawić 5 minut przed rozpoczęciem zwiedzania. 

§ 2. Zasady zachowania w czasie zwiedzania

Kościół  św.  Jana  w Legnicy,  w którym znajduje  się  Mauzoleum Piastów Śląskich,  służy
przede  wszystkim  miejscowej  parafii  rzymskokatolickiej  do  odprawiania  nabożeństw,
udzielania  sakramentów  oraz  praktykowania  życia  religijnego  w  każdej  innej  formie.  W
związku  z  tym w czasie  zwiedzania  należy  się  zachować  szacunek  przypisany  obiektom
sakralnym, by nie zakłócać trwających tu modlitw.

1. Obowiązuje zakaz: 
* używania telefonów komórkowych
* palenia papierosów, 
* wstępu po spożyciu alkoholu lub narkotyków, 
* wprowadzania zwierząt,
* śmiecenia, 
* hałasowania, dotykania i przestawiania eksponatów, 
* wchodzenia do stref i pomieszczeń zamkniętych dla zwiedzających,
* wchodzenia i siadania na podestach i zabezpieczeniach,
* podejmowania jakichkolwiek działań mogących zagrażać bezpieczeństwu obiektu i osób się
w nim znajdujących.
2.  Osoby  niepełnoletnie  mogą  zwiedzać  obiekt  jedynie  pod  nadzorem  rodziców  lub
opiekunów, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność.
3. Podczas zwiedzania należy bezwzględnie stosować się do uwag i poleceń przewodnika.
4.  Przed  rozpoczęciem  zwiedzania  zwiedzający  jest  zobowiązany  do  zakupu  biletu  i
zapoznania się z regulaminem.
5. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.


