REGULAMIN
obowiązujący na terenie obiektu turystycznego Jaskinia Wierzchowska Górna.
Obiekt stanowi integralną część firmy MTR Marta i Tomasz Roszkiewicz S.C.
mającej siedzibę w Krakowie ul. Rusałek 10/3.
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 :
• przebywania po godzinach zamknięcia obiektu,
• wspinaczki skałkowej,
• palenia ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi,
• niszczenia skał, szaty roślinnej oraz niepokojenia zwierząt,
• wchodzenia na otaczające teren skały,
• wyrzucania i składowania śmieci poza miejscami wyznaczonymi,
• niszczenia urządzeń technicznych i informacyjnych,
• prowadzenia działalności handlowej, reklamowej i informacyjnej.
4. Zwiedzanie jaskini odbywa się wyłącznie z przewodnikiem, w grupach od 3 do
50 osób, po opłaceniu w kasie biletu wstępu. Zaleca się, aby zwiedzający
zaopatrzyli się w ciepłą odzież.
5. Wstęp do jaskini jest zabroniony dla osób wskazujących na spożycie alkoholu
bądź substancji podobnie działających .
6. Podczas zwiedzania jaskini obowiązuje:
• zakaz dotykania urządzeń elektrycznych,
• bezwzględne podporządkowanie się przewodnikowi,
• zakaz oddalania się od grupy,
• zakaz schodzenia z wytyczonych ścieżek,
• zakaz palenia tytoniu, e-papierosów itp.
• zakaz spożywania artykułów spożywczych,
• zachowanie ciszy,
• zakaz wprowadzania do jaskini zwierząt bez zgody obsługi obiektu,
• zakaz niepokojenia fauny jaskiniowej.
7. Dzieci i młodzież szkolna mogą zwiedzać jaskinię wyłącznie pod opieką osób
pełnoletnich, sprawujących nad nimi opiekę i ponoszących za nie pełną
odpowiedzialność.
8. Opiekunowie i piloci grup zorganizowanych zobowiązani są do współpracy z
przewodnikiem w zakresie bezpieczeństwa, realizacji programu zwiedzania,
dyscypliny itp.
9. MTR Marta i Tomasz Roszkiewicz S.C. nie ponosi odpowiedzialności za:
• wypadki wynikające z niezastosowania się do niniejszego Regulaminu,
• wypadki na terenie obiektu wynikające ze złego stanu zdrowia
zwiedzających,
• za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie obiektu.

