
Regulamin 
Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu 

 

 
§1 

1. Administratorem Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu jest Gminne Centrum Kultury 
w Inowłodzu. 

2. Niniejszy regulamin ma zastosowanie w zamku w Inowłodzu, ul. Zamkowa 7 oraz terenie 
położonym wokół (Podzamczu). 

3. Wejście na teren zamku oznacza automatycznie bezwzględną akceptację regulaminu. 
 
 

§2 
Kontrola wejścia. 

 
1. Dzieci do lat 12 mogą zwiedzać zamek wyłącznie z opiekunem. 
2. Fotografowanie turystyczne i sesje zdjęciowe w zamku są dozwolone i nieodpłatne 

z wcześniejszym uzgodnieniem z Punktem Informacji Turystycznej lub dyrekcją.  
3. Wprowadzanie zwierząt na teren zamku jest dozwolone wyłącznie na obszarze dziedzińca. 
4. W zamku występują przeszkody architektoniczne będące utrudnieniem dla osób poruszających 

się na wózkach inwalidzkich.  
5. Zwiedzanie zamku odbywa się indywidualnie według wyznaczonego kierunku zwiedzania,  

bądź z przewodnikiem. 
6. W sobotę i niedzielę ostatni turyści mogą wejść na zamek pół godziny przed zamknięciem. 
7. W przypadku grup obcojęzycznych oraz zorganizowanych, konieczna jest wcześniejsza awizacja 

(pisemna lub telefoniczna – min. 7 dni przed terminem zwiedzania), której dokonuje Punkt 
Informacji Turystycznej pod nr tel. 44 726 – 01 – 34, e – mail: zamek.pit@interia.pl 

8. Grupa zorganizowana z przewodnikiem może liczyć od 15 do 40 osób, grupa uformowana 
z turystów indywidualnych do 40 osób, grupa przy wejściu na wieże może jednorazowo liczyć                     
maks. 10 osób. 

9. Zabrania się poruszania po zamku z wózkami dziecięcymi. Wózki należy pozostawić w korytarzu 
lub na zewnątrz. 

 
§4 

Zasady poruszania się na terenie kompleksu. 
 
1. Poruszanie się po kompleksie dozwolone jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych, 

tj. ścieżkach oraz wyznaczonych trasach wewnątrz. 
2. Zwiedzający zobowiązani są stosować się do obowiązującego kierunku zwiedzania oraz do poleceń 

osób dozorujących. 
3. Zabrania się przechodzenia poza wyznaczone ciągi turystyczne. 
4. Zabrania się dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz. 
5. Zabrania się wchodzenia na mury zamku, balustrady, poręcze, oraz bramę wejściową. 
6. Zabrania się jazdy na rowerze wewnątrz dziedzińca zamkowego oraz w obrębie wewnętrznych 

murów oporowych. 
7. Zabrania się zrywania, deptania oraz niszczenia szaty roślinnej. 
8. Zabrania się zaśmiecania terenu oraz wchodzenia do fosy. 
9. Zabrania się pisania, grawerowania i niszczenia ścian muru zamku. 
10. Pojazdy samochodowe należy parkować tylko w miejscach wyznaczonych. 
11. Zakazuje się zaśmiecania terenu i pomieszczeń całego kompleksu. 
12. Zabrania się wnoszenia, spożywania alkoholu i przebywania pod wpływem alkoholu podczas 

zwiedzania Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu. 
13. Zabrania się wnoszenia wszelkiego rodzaju broni, pojemników do rozpylania gazu, substancji 

żrących lub farbujących, fajerwerków, kul świecowych, oraz innych materiałów pirotechnicznych, 
rzucania wszelkimi przedmiotami, butelkami. 

14. Zabrania się rozniecania ognia i palenia ognisk. 



15. Zabrania się używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, obrażania jakichkolwiek osób. 
16. Zabrania się sprzedawania towarów, pamiątek bez zezwolenia i zgody dyrekcji zamku. 
17. Zabrania się załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami. 
18. Na terenie obiektu, zwłaszcza w pomieszczeniach obowiązuje zachowanie ciszy. 

 
§5 

Odpowiedzialność. 
 
1. Osoby naruszające zasady Regulaminu i porządku prawnego w zamku i na terenie obiektu, będą 

pociągnięte do odpowiedzialności karnej, karno – administracyjnej i cywilnej. 
2. Centrum Zamek Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu 

przez służby porządkowe lub uprawniony organ (Policja, Straż Pożarna, Ochrona) każdej osoby 
nie stosującej się do powyższych zasad i przepisów, lub której obecność na terenie jest, lub 
mogłaby z różnych powodów być interpretowana  jako źródło zagrożenia innych osób.  

3. W stosunku do osób nagminnie naruszających niniejszy Regulamin, może zostać wydany zakaz 
wstępu na teren zamku. 

4. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać dyrekcji obiektu. 
5. Niniejszy Regulamin opracowano na podstawie wewnętrznych przepisów dotyczących Ustawy 

o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2171.).  
 
 

 
 
 


