REGULAMIN ZWIEDZANIA
Obiekt Turystyczny Jaskinia Wierzchowska Górna
Pomnik Przyrody Nieożywionej
Długość korytarzy jaskini: ok. 1000 m
Długość trasy turystycznej: ok. 700 m
Średnia temperatura we wnętrzu jaskini: ok. +7,5°C
Czynna codziennie od 9 kwietnia do 30 listopada (z wyjątkiem 1 listopada.) w godz.:
kwiecień
maj - sierpień
wrzesień - październik
listopad

9.00 - 16.00
9.00 - 17.00
9.00 - 16.00
9.00 - 15.00

Zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem w grupach od 5 do 50 osób.
Czas zwiedzania: ok. 1 godz.
Godziny wejść dla turystów indywidualnych: o każdej pełnej godzinie, od godz. 10.00
(w godzinach otwarcia obiektu).
REGULAMIN ZWIEDZANIA
obowiązujący na terenie obiektu turystycznego Jaskinia Wierzchowska Górna.
1. Obiekt składa się z udostępnionej dla celów turystycznych jaskini oraz terenów przyległych wraz
z całą infrastrukturą techniczną.
2. Poruszanie się na terenie obiektu może odbywać się tylko po wytyczonych ścieżkach i szlakach.
3. Na całym terenie obiektu zabrania się:
• wspinaczki na skałach
• palenia ognisk poza miejscami wskazanymi przez recepcję obiektu
• niszczenia skał, szaty roślinnej oraz niepokojenia zwierząt
• rzucania kamieni oraz innych przedmiotów z otaczających skał
• wyrzucania i składowania śmieci poza miejscami wskazanymi przez recepcję obiektu
• niszczenia urządzeń technicznych i informacyjnych
• prowadzenia działalności handlowej bez zezwolenia B.U.T. GACEK
4. Zwiedzanie jaskini odbywa się tylko z przewodnikiem, po opłaceniu w kasie biletu wstępu.
Podczas zwiedzania obowiązuje:
• zakaz dotykania urządzeń elektrycznych
• zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych
• zachowanie ciszy
• zakaz oddalania się od grupy
• zakaz wprowadzania do jaskini zwierząt
5. Obowiązuje zakaz wchodzenia do jaskini w stanie nietrzeźwym.
6. Za wykonywanie zdjęć fotograficznych oraz video filmowanie należy każdorazowo uiścić opłatę
w kasie obiektu. Materiałów tych, bez zgody B.U.T. GACEK nie wolno wykorzystywać do celów
komercyjnych.
7. Zaleca się by zwiedzający zaopatrzyli się w ciepłą odzież.
8. Zwiedzający muszą bezwzględnie podporządkować się zaleceniom przewodników i
pracowników recepcji obiektu.
9. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może doprowadzić do wypadku, za który B.U.T.
GACEK nie będzie ponosić odpowiedzialności.
10. Informacje oraz książka skarg i wniosków znajduje się w kasie przy jaskini.
Obiekt stanowi integralną część Biura Usług Turystycznych GACEK w Krakowie.
Recepcja biura: Kraków ul. Bandurskiego 16/11 tel. 12 411-07-21
od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 - 16.00.

