
 

 

REGULAMIN PROMOCJI 

„3 w 1 - jeden bilet do trzech miejskich atrakcji turystycznych” 

(zwany dalej Regulaminem) 

1. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie poniższych 

zwrotów: 

a) turysta indywidualny – osoba lub grupa osób (dorosłych oraz dzieci) w liczbie 

nieprzekraczającej 15; 

b) Organizatorzy promocji (zwani dalej Organizatorami): Sandomierskie Centrum 

Kultury oraz Muzeum Zamkowe w Sandomierzu; 

c) obiekty – miejskie atrakcje turystyczne, do których należą: 

- Brama Opatowska, ul. Opatowska, 27-600 Sandomierz, tel. 668 713 522, e-mail: 

biuro@bramaopatowska.eu, www.bramaopatowska.eu 

- Podziemna Trasa Turystyczna, Rynek 10 (wejście od ul. Oleśnickiego), 27-600 

Sandomierz, tel. 15 832 08 43, e-mail: biuro@sandomierskiepodziemia.eu, 

www.sandomierskiepodziemia.eu 

- Muzeum Zamkowe w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz,  

tel. 15 644 57 57, e-mail: sekretariat@zamek-sandomierz.pl, www.zamek-

sandomierz.pl 

d) „Bilet Promocyjny” – jednorazowy bilet wstępu do miejskich atrakcji turystycznych 

zwanych dalej obiektami; 

e) miejsce zakupu „Biletu Promocyjnego”:       

- Centrum Informacji Turystycznej (zwane dalej CIT), Rynek 20, 27-600 Sandomierz, 

tel. 15 644 61 05, e-mail: informacja@sandomierz.travel, www.sandomierz.travel; 

sprzedaż prowadzona od środy do czwartku (z wyjątkiem dni świątecznych) 

- Podziemna Trasa Turystyczna, Rynek 10 (wejście od ul. Oleśnickiego), 27-600 

Sandomierz, tel. 15 832 08 43, e-mail: biuro@sandomierskiepodziemia.eu, 

www.sandomierskiepodziemia.eu;        

sprzedaż prowadzona od środy do czwartku (z wyjątkiem dni świątecznych) 

- Muzeum Zamkowe, ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz, tel. 15 644 57 57, e-mail: 

sekretariat@zamek-sandomierz.pl, www.zamek-sandomierz.pl,  

sprzedaż prowadzona od środy do czwartku (z wyjątkiem dni świątecznych). 

2. W ramach promocji „3 w 1 – jeden bilet do trzech miejskich atrakcji turystycznych” 

Organizatorzy oferują zakup „Biletu Promocyjnego”, uprawniającego  
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do jednorazowego skorzystania z trzech  miejskich atrakcji turystycznych: Bramy 

Opatowskiej, Podziemnej Trasy Turystycznej, Muzeum Zamkowego w Sandomierzu. 

3. Oferta, obejmująca  ok. 10% zniżki na bilety wstępu do w/w obiektów skierowana 

jest tylko i wyłącznie do turystów indywidualnych.     

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do czasowego zawieszenia sprzedaży 

„Biletu Promocyjnego” w uzasadnionych przypadkach.   

5. Z „Biletu Promocyjnego” można skorzystać od środy do czwartku w każdym 

tygodniu bieżącego roku (z wyjątkiem świąt).   

6. „Bilet Promocyjny”  jest ważny do końca roku kalendarzowego.    

7.  „Bilet Promocyjny” nie obowiązuje w dni świąteczne.   

8. Kolejność korzystania z usług oferowanych w ramach „Biletu Promocyjnego” jest 

dowolna.          

9. Ceny „Biletu Promocyjnego”:      

a) w sezonie (1 kwietnia – 30 września):      

- normalny: 42,00 zł   

- ulgowy: 30,00 zł.  

Atrakcja turystyczna 
 

Bilet normalny 
 

Bilet ulgowy 
 

bez zniżki cena 
promocyjna 

bez zniżki cena 
promocyjna 

Brama Opatowska 10,00 zł  9,50 zł 8,00 zł 7,50 zł 

Podziemna Trasa 
Turystyczna 

16,00 zł  15,20 zł 12,00 zł 11,50 zł 

Muzeum Zamkowe 

 
20,00 zł 17,30 zł 12,00 zł 11,00 zł 

 
RAZEM 

 

 

46,00 zł 

 

42,00 zł 

 

32,00 zł 

 

 30,00 zł 

b) po sezonie (1 października – 31 marca): 

- normalny: 38,00 zł   

- ulgowy: 26,00 zł. 

Atrakcja turystyczna Bilet normalny 
 

Bilet ulgowy 
 

bez zniżki cena 
promocyjna 

bez zniżki cena 
promocyjna 

Brama Opatowska 8,00 zł  7,20 zł 6,00 zł 5,50 zł 

Podziemna Trasa 
Turystyczna 

14,00 zł  13,50 zł 10,00 zł 9,50 zł 



 

 

Muzeum Zamkowe 

 
20,00 zł 17,30 zł 12,00 zł 11,00 zł 

 
RAZEM 

 

 

42,00 zł 

 

38,00 zł 

 

28,00 zł 

 

 26,00 zł 

* cennik może ulec zmianie. 

10. Bilet ulgowy przysługuje: dzieciom powyżej 7. roku życia, emerytom, rencistom, 

uczniom i studentom do 26. roku życia oraz osobom niepełnosprawnym. 

11. Dzieci do 7. roku życia włącznie - wstęp bezpłatny. Wejście wyłącznie pod opieką 

dorosłych.  

12. Zakupu „Biletu Promocyjnego” można dokonać tylko i wyłącznie w Centrum 

Informacji Turystycznej, Podziemnej Trasie Turystycznej oraz Muzeum Zamkowym  

w godzinach otwarcia tych obiektów. 

13. Godziny otwarcia i więcej informacji na temat obiektów objętych „Biletem 

Promocyjnym” znajdują się na stronach internetowych: 

- Brama Opatowska: www.bramaopatowska.eu      

- Podziemna Trasa Turystyczna: www.sandomierskiepodziemia.eu    

- Muzeum Zamkowe: www.zamek-sandomierz.pl     

14. Po zakupie „Biletu Promocyjnego” reklamacje nie będą uwzględniane. 

15. Skorzystanie z atrakcji oferowanych w ramach „Biletu Promocyjnego” możliwe 

jest jedynie po okazaniu przy wejściu do danego obiektu zakupionego „Biletu 

Promocyjnego” oraz dostosowaniu się do Regulaminów i zasad zwiedzania 

obowiązujących w danych obiektach. 

16. Weryfikacji/sprawdzenia „Biletu Promocyjnego” w danym obiekcie dokonuje jego 

pracownik potwierdzając wejście stemplem na bilecie. 

17. Zniżki i rabaty obowiązujące w danych obiektach nie kumulują się i nie mogą być 

łączone z innymi promocjami. 

18. Zakup biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego 

Regulaminu. 

     

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2022 r. 
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