
Regulamin zwiedzania Wieży Farnej w Krośnie

1. Wieża udostępniana jest do zwiedzania od dnia 1 maja do 30 września w godzinach: 
wtorek – piątek od 10.00 do 17.30 – z przerwą od 11.30 do 12.15,
sobota – niedziela 10.00 – 15.15 z przerwą od 11.30 do 12.15.
W  pozostałym  okresie  zwiedzanie  wieży  możliwe  jest  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  w  Muzeum
Rzemiosła w Krośnie, ul. Piłsudskiego 19, tel. 13 43 241 88.

2. Zwiedzanie  wieży  jest  możliwe  wyłącznie  z  przewodnikiem,  po  zakupieniu  biletu  wstępu  zgodnie
z obowiązującym cennikiem.

3. Wejście na wieżę wymaga dobrej kondycji fizycznej i odbywa się na własną odpowiedzialność. Wszyscy
zwiedzający zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i schodzenia
z wieży (na platformę widokową prowadzi 125 schodów w znacznej części stromych i ażurowych). 

4. Dzieci w wieku do lat 13 mogą zwiedzać wieżę tylko pod opieką dorosłych i na ich odpowiedzialność. 
5. Ze względu na przepisy przeciwpożarowe jednocześnie wieżę może zwiedzać maksymalnie 11 osób

łącznie z przewodnikiem).
6. Grupy zorganizowane ze szkół podstawowych i średnich zwiedzają wieżę z opiekunami.
7. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swojej grupy oraz za wszelkie szkody powstałe

w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń znajdujących się w budynku.
8. Podczas  zwiedzania  wieży  należy  bezwzględnie  stosować  się  do  uwag  i  zaleceń  przewodnika  oraz

pracowników Muzeum Rzemiosła w Krośnie.
9. W wieży obowiązuje bezwzględny zakaz:

 wychylania poza poręcze i okna,
 wspinania się na okna i poręcze,
 biegania,
 niszczenia  zabytkowych  elementów  i  eksponatów  (osoby  dopuszczające  się  dewastacji  będą

obciążone kosztami usuwania szkód),
 palenia tytoniu i używania ognia,
 wstępu osobom nietrzeźwym,
 wnoszenia  i  spożywania  artykułów  spożywczych  oraz  napojów  alkoholowych  i  środków

odurzających.
10. Na wieżę nie będą wpuszczane osoby:

 których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych,
 zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów,
 zakłócające porządek zwiedzania, 
 naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych,
 nie stosujące się do regulaminu.

11. Zabrania się wnoszenia do wieży:
 plecaków i dużego bagażu, 
 zwierząt,
 broni i przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
 materiałów łatwopalnych, toksycznych i wybuchowych.

12. W  czasie  burzy  oraz  innych  niesprzyjających  warunków  atmosferycznych  wejście  na  platformę
widokową jest zabronione.

13. Muzeum Rzemiosła w Krośnie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody osobiste lub
majątkowe poniesione w trakcie zwiedzania.

14. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego regulaminu.
 


