
                        

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA PODZIEMNEGO PRZEJŚCIA TURYSTYCZNEGO POD 

KAMIENICAMI RYNEK 4, 5, 6 W JAROSŁAWIU 

1. Podziemne Przejście Turystyczne jest monitorowane. 

2. Podziemne Przejście Turystyczne nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 

3. Czas zwiedzania Podziemnego Przejścia wynosi szacunkowo około 50 minut. 

4. Do zwiedzania upoważnia bilet wstępu. 

5. Zwiedzanie rozpoczyna się w Punkcie Informacji Turystyczno-Kulturalnej w Centrum 

Kultury i Promocji – ul. Rynek 5. 

6. Podziemne Przejście Turystyczne można zwiedzać indywidualnie lub w grupach 

zorganizowanych, wyłącznie pod opieką i nadzorem wyznaczonego pracownika 

Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu lub (dodatkowo płatne) wyznaczonego 

przewodnika PTTK. 

7. Ze względu bezpieczeństwa zwiedzanie grupowe odbywa się w grupach maksymalnie 
15 osobowych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwiększenie grupy. 

8. Dzieci do lat 10 mogą zwiedzać Podziemne Przejście Turystyczne wyłącznie pod opieką 

osób pełnoletnich, sprawujących nad nimi opiekę i ponoszących za nie pełną 

odpowiedzialność. 

9. Nieodpłatne zwiedzanie obowiązuje dzieci do lat 4. Nie dotyczy grup zorganizowanych. 

10. Niewskazane jest zwiedzanie Podziemnego Przejścia Turystycznego przez: dzieci poniżej 
5. roku życia, osoby cierpiące na epilepsję lub klaustrofobię, osoby cierpiące na alergie. 

11. Opiekun grupy zorganizowanej nie jest zobowiązany do posiadania biletu wstępu. 

12. Wstęp do Podziemnego Przejścia Turystycznego jest zabroniony dla: osób będących 

w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będących pod wpływem innych podobnie 

działających środków. 

13. Podczas zwiedzania zabrania się: palenia tytoniu, zaśmiecania trasy, wnoszenia jedzenia, 

naruszania struktury murów, wynoszenia wszelkich przedmiotów znajdujących się na trasie 
zwiedzania, dotykania eksponatów, hałasowania. 

14. Zabrania się wprowadzania zwierząt do Podziemnego Przejścia Turystycznego. 

15. W trakcie zwiedzania Podziemnego Przejścia Turystycznego należy zachować ostrożność 

i dostosować się do poleceń obsługi Podziemnego Przejścia Turystycznego oraz zapisów 

Regulaminu. 

16. Centrum Kultury i Promocji zastrzega sobie prawo zmiany terminu zwiedzania 
oraz czasowego wyłączenia ze zwiedzania całej trasy lub jej części. 

17. W sprawie skarg i wniosków dotyczących Podziemnego Przejścia Turystycznego 

w Jarosławiu należy zwracać się do Dyrektora Centrum Kultury i Promocji 

w Jarosławiu, który zarządza Przejściem. 

Podziemne Przejście Turystyczne w Jarosławiu zostało zrealizowane w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013, współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej, w ramach zadania pt. „Jarosław – Użgorod: wspólna inicjatywa na 
rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznej historycznych miast partnerskich”. 


