
ZWIEDZANIE SIEDZIBY 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny 
w Koszęcinie

INDYWIDUALNE

Kontakt:  
Zespół  Pieśni i Tańca „Śląsk”  
im. Stanisława Hadyny  
tel: +48 34 310 64 61 
e-mail: centrum.edukacji@zespolslask.pl

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie zaprasza osoby zainteresowane 
do zwiedzania siedziby Zespołu - jednego z największych zespołów pałacowo-parkowych w Polsce.

Zwiedzanie indywidualne z przewodnikiem odbywa się w soboty i niedziele 
o godzinie 12.00 i 16.00, po dokonaniu rezerwacji.

W ramach zwiedzania indywidualnego oferujemy:
• zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowych wnętrz pałacowych, w których prezentowane są zgromadzone pamiątki,   
     archiwalne zdjęcia, plakaty oraz nagrody Zespołu „Śląsk”,
• zwiedzanie sal pracy artystów Zespołu „Śląsk”,
• prezentację kostiumów scenicznych i strojów ludowych,
• zwiedzanie dawnej kaplicy pałacowej z możliwością wejścia na taras widokowy (wejście na taras uzależnione jest 
     od warunków atmosferycznych),
• zapoznanie się z historią Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie,
• projekcję fragmentu koncertu „A to Polska właśnie” w wykonaniu Zespołu „Śląsk”.

Ilość osób podczas indywidualnego zwiedzana jest ograniczona do 25 osób.

Rezerwacja dla osób indywidualnych odbywa się:
• telefonicznie: 
     - od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerem telefonu 34 310 64 61,
     - w soboty, niedziele i święta w godzinach od 8.00 do 18.00 pod numerem telefonu 34 310 64 01,
• w dniu zwiedzania w Recepcji Zespołu „Śląsk” w Koszęcinie, przy ul. Zamkowej 3

Informacje dodatkowe:
• złożenie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem Regulaminu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”    
     oraz Regulaminu zwiedzania. Regulaminy dostępne są na stronie internetowej Zespołu www.zespolslask.pl, 
     w siedzibie Zespołu, 
• zwiedzanie siedziby Zespołu „Śląsk” odbywa się w języku polskim, 
• program zwiedzania może ulec zmianie i jest zależny od planu pracy artystycznej i organizacyjnej Zespołu „Śląsk”, 
• udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny jest   
      równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wykorzystanie zdjęć na potrzeby Zespołu „Śląsk”, 
 • istnieje możliwość skorzystania z systemu bezprzewodowych radio przewodników –Tour Guide, zalecane jest 
      używanie własnych słuchawek, 
• podczas zwiedzania obowiązują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronach www.gov.pl 
     i www.gis.gov.pl
 


