OGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W PODZIEMNEJ EKSPOZYCJI MUZEUM
ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA W WIELICZCE PODCZAS ZAJĘĆ
EDUKACYJNYCH DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH.

1. Zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych są realizowane w Muzeum w
kopalni (na głębokości 135 m, temp. ok. 13° C).
2. Zjazd do Muzeum odbywa się windą w szybie Daniłowicza, a wyjazd szybem
Regis.
3. Aby Uczestnik grupy mógł wejść na teren kopalni, musi spełnić następujące
wymogi bezpieczeństwa sanitarnego: poddać się pomiarowi temperatury,
zdezynfekować dłonie oraz mieć zasłonięte usta i nos maseczką ochronną lub
ściśle przylegającą chustą.
4. W przypadku podwyższonej temperatury osoba nie zostaje wpuszczona na
teren kopalni. Obowiązek opieki nad nią spoczywa na organizatorze
wycieczki.
5. Materiały edukacyjne są dezynfekowane każdorazowo przed zajęciami.
6. Edukatorzy przez cały czas noszą maseczki ochronne/przyłbice.
7. W czasie zajęć każdy uczestnik zobowiązany jest do noszenia maseczki
ochronnej lub chusty zasłaniającej usta i nos oraz – w wyjątkowych sytuacjach
– rękawiczek jednorazowych (rękawiczki zapewnia Muzeum), a także
do bezwzględnego zachowywania odstępu wynoszącego co najmniej 1,5
metra pomiędzy osobami, które nie przebywają ze sobą na co dzień.
8. Zjazdy na warsztaty edukacyjne mogą być realizowane od poniedziałku do
piątku w godzinach: poniedziałek od 9.00 do 10.00, a w pozostałe dni od 8.00
do 10.00. Grupom spóźnionym nie możemy zagwarantować realizacji zajęć.
9. Liczba uczestników: minimalnie 10 osób, maksymalnie 20 osób.
10. Czas trwania zajęć: ok. 1.30 godz.
11.Koszt: 15 zł/osoba (wstęp wolny dla opiekunów – 1 opiekun/10 os.)
12.Zniżki: 50% przysługuje posiadaczom: Wielickiej Karty Dużej Rodziny
3+, Krakowskiej Karty Rodzinnej, Karty Dużej Rodziny.
Rezerwacji zajęć można dokonać w Dziale Edukacji Muzeum pod numerem tel.
12 289 16 33 lub 12 289 16 61.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym piśmie mają zastosowanie
odpowiednie przepisy
regulaminu zwiedzania kopalni soli w czasie trwania
zagrożenia epidemicznego COVID – 19, które znajdują się na stronie internetowej
Kopalni Soli: https://www.kopalnia.pl/turysta-indywidualny/informacje-praktyczne/wazneinformacje/regulaminy.
Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa
obowiązującymi podczas zajęć.

