
REGULAMIN ZWIEDZANIA 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie

1. Uczestnictwo w zwiedzaniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Zespołu Pieśni 

    i Tańca „Śląsk”, których uczestnik jest zobowiązany przestrzegać. Regulaminy dostępne są na stronie internetowej 

    Zespołu www.zespolslask.pl oraz w siedzibie Zespołu.

2. Obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie zwiedzających do 25 osób w grupie (nie wliczając 

    osób obsługi i przewodnika).

3. Zwiedzanie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie odbywa się tylko i wyłącznie po   

    wcześniejszym złożeniu zamówienia pod numerem telefonu 34 3106 461 lub na stronie internetowej: 

     www.zespolslask.pl.

4. Zwiedzanie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny odbywa się wyłącznie z przewodnikiem. 

    Rozpoczyna się w Recepcji Pałacu i trwa do 120 minut.

5. Zwiedzający zobowiązani są do:

•poruszania się tylko w wyznaczonych pomieszczeniach siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, 

•nie oddalania się od grupy podczas zwiedzania,

•stosowania się do uwag i zaleceń przewodnika,

•całkowitego zakazu dotykania eksponatów i innego wyposażenia Zespołu „Śląsk”.

6. Istnieje możliwość skorzystania z systemu bezprzewodowych radio przewodników– Tour Guide. Zalecane jest używanie 

     własnych słuchawek.

7. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny zastrzega sobie prawo do zmiany zasad zwiedzania w związku 

     z działaniami logistycznymi i organizacyjnymi.

8. Przewodnik może skrócić lub zmodyfikować ustaloną trasę zwiedzania w przypadku zaistniałego zagrożenia lub 

     w zależności od kondycji fizycznej uczestników.

9. Płatności za zwiedzanie należy dokonać przelewem na konto Zespołu:

                      Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny  
                      42-286 Koszęcin ul. Zamkowa 3 
                      ING Bank Śląski S.A. o/Lubliniec nr. 41 1050 1155 1000 0005 0096 6221

10. Podczas zwiedzania obowiązują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronach 

      www.gov.pl i www.gis.gov.pl.

11. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

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


