REGULAMIN
POBYTU NA TERENIE WZGÓRZA WAWELSKIEGO
Zamek Królewski na Wawelu jest państwową instytucją kultury, której celem jest m.in. zachowanie substancji
zabytkowej należących do niego obiektów jako najwyższej rangi pomnika historii, tradycji kulturowej oraz
religijnej narodu polskiego i podlega szczególnej ochronie.
Niniejszy Regulamin jest wydany przez Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki w ramach
jego kompetencji jako zarządcy terenu wzgórza wawelskiego i dotyczy wszystkich osób obecnych na terenie
wzgórza, bez względu na cel ich pobytu.
Wejście na teren wzgórza oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
1. Wzgórze Wawelskie jest udostępniane odwiedzającym codziennie od 6.00 do zmroku.
2. Dziedziniec arkadowy Zamku, dla ruchu turystycznego jest otwierany o godz. 7.00 a zamykany
pół godziny przed zamknięciem bram wzgórza.
3. Wjazd pojazdów wymaga zgody dyrekcji Zamku. Nie dotyczy rowerków i wózków
dziecięcych, oraz inwalidzkich.
4. Wjeżdżające na wzgórze pojazdy obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym.
5. Zezwolenia dyrekcji Zamku wymaga:
 prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji usług),
 wykonywania filmów i fotografii przedstawiających architekturę Zamku Królewskiego w celach
komercyjnych,
 organizowania zgromadzeń, akcji reklamowych, protestacyjnych, prezentacji
transparentów, symboli i emblematów z wyjątkiem polskich narodowych i religijnych,
6. Na Wzgórzu Wawelskim zabrania się :
 wnoszenia broni, przedmiotów i środków, mogących zagrażać życiu lub zdrowiu,
 wprowadzania i wnoszenia zwierząt z wyjątkiem psów – przewodników,
 wchodzenia na obsiane trawą obszary rezerwatów archeologicznych, klomby, mury oraz
inne miejsca wyłączone z ruchu turystycznego,
 spożywania napojów alkoholowych poza lokalem gastronomicznym,
 zakłócania porządku, hałaśliwego zachowania się, jeżdżenia na hulajnogach, wrotkach,
deskorolkach, gry na instrumentach muzycznych oraz używania własnych odbiorników
radiowych, magnetofonów itp.
 dokarmiania ptaków
 palenia tytoniu na Dziedzińcu Arkadowym, w budynkach, na tarasach lokali
gastronomicznych i w Smoczej Jamie.
7. Na terenie Dziedzińca Arkadowego Zamku Królewskiego zabrania się ponadto :
 spożywania posiłków i napoi kolorowych,
 używania sprzętu radiotechnicznego głośnomówiącego.
Wzgórze Wawelskie chronione jest przez Wewnętrzną Służbę Ochrony- Straż Zamkową działającą
na podstawie Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z
2005 r. nr 145, poz. 1221). W zakresie bezpieczeństwa i porządku, przebywający na terenie
wzgórza zobowiązani są do wykonywania poleceń Straży Zamkowej - również w sprawach nie
objętych niniejszym regulaminem.
Teren wzgórza jest objęty całodobowym monitoringiem.

