
1. Jaskinie są dostępne dla zwiedzających od 2 czerwca do 31 października. 
2. Zwiedzanie możliwe jest przez 6 dni w tygodniu od wtorku do niedzieli (z wyłączeniem 

poniedziałków). 
3. Rezerwacja odbywa się telefonicznie pod nr 695-213-381 lub mailowo 

jaskiniakadzielnia@gmail.com (w przypadku rezerwacji mailowej jest ona ważna po otrzymaniu 
potwierdzenia) od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00-17:00 z minimum jednodniowym 
wyprzedzeniem  

4. Zwiedzania odbywa się co 30 minut, w grupach od 2 do maks. 7  osób, pod opieka przewodnika, 
przy zachowaniu minimalnego odstępu pomiędzy osobami wynoszącego 2 m.  

5. W związku z wprowadzonymi zasadami bezpieczeństwa związanymi z zagrożeniem 
epidemicznym Osoby przebywające na terenie Jaskiń zobowiązane są w szczególności do: 
zakrywania nosa i ust maseczką ochronną lub elementami odzieży; zdezynfekowania dłoni 
środkiem dezynfekcyjnym przed zakupieniem biletu; zachowania 2 metrowej odległości od innych 
zwiedzających i osób z obsługi, z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub 
gospodarujących.  

6. Średni czas zwiedzania przez jedną grupę wynosi ok 30 min. 
7. Wszystkie osoby w grupie muszą mieć kask na głowie, otrzymany wcześniej od przewodnika 

przez cały czas pobytu w jaskini aż do powrotu na powierzchnię, do otworu wejściowego. 
8. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą 

wpuszczane do jaskini. 
9. Każdy zwiedzający porusza się po jaskini zgodnie z zaleceniami przewodnika prowadzącego 

grupę. 
10. W jaskiniach można robić zdjęcia. 
11. Zwiedzającym jaskinię zabrania się: 
 FILMOWANIA 
 używania otwartego ognia, w tym palenia tytoniu i e-papierosów 
 dotykania bądź niszczenia szaty naciekowej, skamieniałości i namulisk 
 zabierania elementów skalnych 
 spożywania pokarmów i napoi 
 głośnego zachowania 
 umieszczania napisów, zaśmiecania, hałasowania 
 dotykania i uszkadzania urządzeń pomiarowych i elektrycznych 
 przekraczania granic wykopów, barier i ograniczeń 
 wprowadzania psów i innych zwierząt 

NIE STOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD, SKUTKOWAĆ BĘDZIE 
NATYCHMIASTOWYM OPUSZCZENIEM JASKINI PRZEZ ZWIEDZAJĄCEGO BEZ ZWROTU 
KOSZTÓW ZAKUPIONEGO  BILETU 
 
PO WYCZERPANIU PRZEWIDZIANEGO REGULAMINEM LIMITU OSÓB ZWIEDZAJĄCYCH 

ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.wacji terminu. 
 

 


