
REGULAMIN ZWIEDZANIA 

BAZYLIKI MARIACKIEJ W KRAKOWIE 

 

1. Teren bazyliki jest monitorowany 24h. Każda osoba zwiedzająca bazylikę proszona jest o stosowanie 

zasad dotyczących bezpieczeństwa i zachowania na terenie bazyliki, określonych w poniższym 

regulaminie. 

2. Bazylikę Mariacką można zwiedzać w godzinach 11:30-17:45 (od poniedziałku do soboty), oraz 14:00-

17:45 (w niedzielę i święta). Orientacyjny czas zwiedzania to około 20 minut. 

3. Na terenie bazyliki dostępne są dla zwiedzających punkty z płynem do dezynfekcji rąk. 

4. Na terenie bazyliki obowiązuje strój stosowny do przebywania w obiektach sakralnych, zasłaniający 

ramiona, plecy i uda. 

5. Na terenie bazyliki nie wolno spożywać alkoholu, jedzenia i picia. Palenie tytoniu, oraz stosowanie  

e-papierosów jest również zabronione. 

6. Zabrania się wnoszenia na teren bazyliki dużych bagaży, walizek i plecaków. 

7. Zabrania się wnoszenia na teren bazyliki materiałów łatwopalnych i toksycznych, broni palnej i białej, 

amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne i zagrażające życiu oraz zdrowiu 

zwiedzających. 

8. Obowiązuje zakaz wprowadzania i wnoszenia na teren bazyliki zwierząt, z wyłączeniem psa 

przewodnika dla osoby niepełnosprawnej. 

9. Zorganizowane grupy szkolne pozostają pod opieką nauczyciela i/lub opiekuna. Osoby te ponoszą 

odpowiedzialność za utrzymanie dyscypliny w grupie, oraz za wszelkie szkody wyrządzone przez 

podopiecznych pozostających pod ich opieką. 

10. W trakcie zwiedzania bazyliki należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników 

obsługi ruchu turystycznego bazyliki Mariackiej. 

11. Dzieci do 13. roku życia mogą przebywać na terenie bazyliki wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. 

12. Bazylika Mariacka zastrzega sobie prawo do zamknięcia terenu w wybrane święta, oraz dni 

wyznaczone przez zarządcę budynku. Wszelkie informacje o zmianach w godzinach otwarcia będą 

udostępnione w Punkcie Obsługi Zwiedzających.  

13. Zakup cegiełki w Punkcie Obsługi Zwiedzających, uprawniającej do wstępu na teren bazyliki, stanowi 

akceptację niniejszego regulaminu. 

14. Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego regulaminu może być podstawą do wyproszenia 

osób z terenu bazyliki przez pracowników obsługi ruchu turystycznego bazyliki Mariackiej  

w Krakowie. 


