REGULAMIN ZWIEDZANIA PODZIEMI KREDOWYCH W CHEŁMIE.
1. Zwiedzanie Podziemi Kredowych odbywa się w zwartej grupie, wyłącznie z przewodnikiem
zatrudnionym przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie.
2. Dzieci i młodzież szkolna zwiedzać może wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
3. Opiekunowie i piloci grupy zorganizowanej zobowiązani są do współpracy z przewodnikiem
w zakresie zachowania bezpieczeństwa i dyscypliny.
4. Zwiedzający indywidualni oprowadzani są w wyznaczonych godzinach zejść do Podziemi
Kredowych. Osoby spóźnione traktowane będą jako rezygnujące ze zwiedzania.
5. Turyści indywidualni mogą być dołączeni do grupy zorganizowanej.
6. Osoby zwiedzające zobowiązane są do wykupienia przed rozpoczęciem zwiedzania biletu wstępu.
W przypadku korzystania z ulg winni pokazać dokument uprawniający do zniżki (legitymacja
szkolna, studencka, ZUS)
7. Osoby, które dokonały wcześniejszej rezerwacji proszone są o przybycie 15 minut wcześniej.
W przypadku nie odebrania rezerwacji w wyznaczonym czasie ulega ona anulowaniu.
8. Osoby zwiedzające Podziemia Kredowe proszone są o ostrożność ze względu na nierówne podłoże
i niskie stropy.
9. W związku z panującymi w obiekcie warunkami (temperatura 9°C i ponad 70% wilgotność) zaleca
się cieplejszą odzież i obuwie turystyczne.
10. Trasa turystyczna nie jest przygotowana dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową, w tym
na wózkach inwalidzkich, poruszających się o laskach itp.
11. Osoby niesłyszące i niewidome mogą zwiedzać obiekt tylko pod opieką dorosłych opiekunów.
12. Przeciwwskazania zdrowotne:
 Niewydolność krążeniowa i oddechowa,
 Choroby z nadciśnieniem,
 Klaustrofobia, epilepsja
13. Zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub pogorszenie samopoczucia
wynikające ze złego stanu zdrowia zwiedzającego
14. Zarządzający obiektem nie pilnuje rzeczy pozostawionych lub zgubionych na terenie ośrodka i nie
ponosi za nie odpowiedzialności.
15. W trosce o miłe wrażenia i bezpieczeństwo zwiedzających zabrania się:
 Zwiedzania osobom, będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych
podobnie działających środków,
 Dotykania urządzeń i instalacji elektrycznej oraz ekspozycji,
 Oddalania się od grupy,
 Wprowadzania zwierząt
 Palenia tytoniu w trakcie zwiedzania
16. W okresie od października do maja turyści indywidualni mogą zwiedzać Podziemia codziennie
w stałych godzinach zejść: godz: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00;
A w okresie lipiec-wrzesień: godz: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00;
17. W okresie wzmożonego ruchu turystycznego mogą być ustalone dodatkowe godziny zejść do
Podziemi stosownie do aktualnego zapotrzebowania. Informacja o powyższym będzie
zamieszczona na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy wejściu do Podziemi.
18. Grupy awizowane mogą zwiedzać obiekt w uzgodnionych wcześniej terminach i godzinach.
19. Wykupienie biletu wstępu oznacza zapoznanie się i akceptację powyższych uregulowań.

