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Regulamin zwiedzania wnętrz muzealnych Zamku Kórnickiego 
 

 

I. Informacje ogólne: 

 

§ 1 

1. Zamek Kórnicki stanowi główną siedzibę Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej.  

2. PAN Biblioteka Kórnicka, zgodnie ze swym statutem, udostępnia do zwiedzania część 

pomieszczeń w Zamku Kórnickim - wnętrza muzealne [dalej: Zamek]. 

 

§ 2 

1. Zwiedzanie Zamku odbywa się w dniach i godzinach ustalonych przez dyrektora PAN 

Biblioteki Kórnickiej. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia, rezerwacji wejść dla grup oraz 

informacje o cenach biletów są zamieszczone w kasie biletowej oraz na stronie 

internetowej Biblioteki Kórnickiej www.bkpan.poznan.pl.  

 

3. Ekspozycje muzealne można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych (do 

15 osób – lub w limicie osób zgodnie z obowiązującymi w danym momencie 

rozporządzeniami Rady Ministrów w związku z wystąpieniem stanu epidemii). 

 

4. Warunkiem zwiedzania muzeum jest okazanie ważnego biletu wstępu/paragonu fiskalnego. 

Kasa biletowa znajduje się w sieni w Zamku Kórnickim. 

5. Na 45 minut przed zamknięciem Zamku kasa sprzedaje ostatnie bilety. 

6. W sprzedaży są bilety normalne i ulgowe, obowiązujący cennik udostępniony jest na stronie 

www.bkpan.poznan.pl. Nie mamy tzw. biletów grupowych.  

 

7. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego 

zakupem. 

a. Bilety ulgowe przysługują z ustawy o muzeach: uczniom, studentom i osobom 

odbywającym studia doktoranckie, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i 

kolegiów, pracowników służb społecznych, opiekunom grup szkolnych, przedszkolnych, 

nauczycielom i wychowawcom, niepełnosprawnym i ich opiekunom, emerytom i rencistom, 

osobom powyżej 65. roku życia, kombatantom, odznaczonym tytułami/odznakami 

honorowymi: „Za opiekę nad zabytkami”, „Zasłużony działacz kultury”, „Zasłużony dla 

Kultury Polskiej” i „Zasłużony dla Kultury Narodowej oraz bibliotekarzom i rodzicom lub 

prawnym opiekunom posiadającym kartę dużej rodziny.  

b. Z opłat za wstęp do wnętrz muzealnych Zamku Kórnickiego zwolnieni są: osoby fizyczne 

odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi 

Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”; pracownicy 

muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, członkowie ICOM oraz 

ICOMOS; posiadacze Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 

września 2007 r.; dzieci do lat 6 oraz weterani. 

 

8. Korzystanie z audioprzewodników i usług przewodnickich jest odpłatne. 
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9. Zamek można zwiedzać z aplikacją pt. Zamek w Kórniku, którą bezpłatnie można pobrać 

na smartfon lub tablet ze sklepu Google Play. By zwiedzać z aplikacją należy mieć 

słuchawki! 

 

10. W Zamku Kórnickim oraz na terenie wokół Zamku, działa sieć monitoringu rejestrująca 

obraz. 

 

 

II. Zasady zwiedzania: 

§ 3 

1. W muzeum w Zamku w Kórniku należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Zamku 

oraz pracowników służb ochrony Zamku. 

2. Zwiedzanie i przebywanie w Zamku jest możliwe wyłącznie pod warunkiem zachowania 

zasad sanitarnych, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa i dotyczą m.in. 

zakrywania ust i nosa, gromadzenia się, zachowywania bezpiecznego dystansu od innych 

osób.  

3. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie. 

 

4. Zwiedzanie Zamku rozpoczyna się i kończy w sieni zamkowej, w której znajduje się 

także kasa biletowa. W Zamku nie ma poczekalni. 

 

5. W Zamku Kórnickim, ze względu na zabytkowe, drewniane podłogi w pokojach, trasy 

zwiedzania wyznaczono chodnikami, po których poruszają się goście.  

6. Szatnia. Duże plecaki, torby, walizki, parasole należy pozostawić w szatni, z których 

korzystanie jest bezpłatne. Szatnia nie jest chroniona. Zamek nie ponosi odpowiedzialności 

za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w szatni. 

7. Winda. Dzięki wyposażeniu Zamku w windę pomieszczenia muzeum przystosowane są 

do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne. Należy poprosić obsługę Zamku o pomoc. 

8. Wózki dziecięce - nie ma możliwości wjeżdżania do Zamku wózkami dziecięcymi (uwaga 

- brak miejsca na przechowywanie wózków na terenie Zamku w czasie zwiedzania).  

9. Zamek nie ponosi odpowiedzialności za rowery pozostawione na terenie podzamcza. 

 

10. Zwiedzający są proszeni o opuszczenie Zamku do obowiązującej godziny zamknięcia. 

 

§ 4 

11. Na terenie Zamku Kórnickiego obowiązują następujące zakazy: 

a) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika), 

b) wprowadzania wózków dziecięcych, 

c) palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia, 

d) wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów, 

e) wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów, 

f) dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz, 

g) siadania na meblach, 

h) ślizgania się po posadzkach, 

i) fotografowania i filmowania z użyciem lamy błyskowej i/lub statywu. 

 

12. Prosimy o nierozmawianie przez telefony komórkowe podczas zwiedzania ekspozycji. 

 

13. Zdjęcia i filmy amatorskie można wykonywać tylko bez użycia statywu oraz wszelkiego 

rodzaju sztucznych źródeł światła. PAN Biblioteka Kórnicka zastrzega sobie możliwość 

wyłączenia części sal lub ekspozycji przez wprowadzenie zakazu wykonywania zdjęć i 

filmów amatorskich. Wykonane zdjęcia i materiał filmowy przeznaczone są tylko do 

użytku prywatnego, nie zezwala się na ich dalsze publikowanie i rozpowszechnianie w 

jakiejkolwiek formie bez zgody PAN Biblioteki Kórnickiej.  
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14. Zabrania się wstępu do Zamku osobom nietrzeźwym, będącym pod wpływem narkotyków 

lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych osób oraz zbiorom 

muzealnym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.  

 

 

III. Informacje dla grup zorganizowanych  
 

§ 5 

1. Grupa zwiedzająca Zamek Kórnicki może liczyć maksymalnie 15 osób (liczbę osób 

ogranicza powierzchnia chodników w salach muzealnych, po których poruszają się goście). 

2. Zwiedzanie grupowe może zostać ograniczone lub zawieszone w wyniku rozporządzeń 

Rady Ministrów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

3. Zamek można zwiedzać z przewodnikiem lub bez przewodnika. Przewodnikiem może być 

osoba zatrudniona w PAN Bibliotece Kórnickiej, pilot wycieczki lub przewodnik np. PTTK. 

4. Skorzystanie z usług przewodnika z PAN Biblioteki Kórnickiej wymaga dokonania 

wcześniejszej rezerwacji.  

5. Rezerwacji dla grup zorganizowanych, należy dokonać najpóźniej na 7 dni przed 

planowaną wizytą. Zgłoszenia należy dokonać mailem na adres: rezerwacja.bk@bk.pan.pl 

6. Z przyczyn organizacyjnych rezerwacje przyjmujemy najwcześniej z trzymiesięcznym 

wyprzedzeniem. 

7. W przypadku grup chcących uzyskać fakturę za zwiedzanie, preferujemy płatności 

przelewem. Prosimy na zgłoszeniu podać wszystkie dane do faktury, wraz z adresem e-mail, 

na którą ją wyślemy. Faktury wysyłamy do 14-tu dni po wizycie w Zamku. 

 

8. Czas zwiedzania Zamku z przewodnikiem wynosi ok. 45 minut. 

9. Ostatni zwiedzający z przewodnikiem wchodzą na 1 godzinę przed zamknięciem Zamku.  

10. Grupy spóźnione więcej niż 15 minut muszą się liczyć z możliwością zwiedzania bez 

przewodnika, koniecznością oczekiwania na wejście do Zamku oraz z ograniczonym czasem 

zwiedzania.  

11. Opiekunowie grupy mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Zamku 

i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę dzieci i młodzieży oraz ewentualne szkody 

powstałe podczas przebywania na terenie Zamku.  

12. W ramach opłaty za wstęp z każdą grupą może wejść maksymalnie 2 opiekunów z grupą 

dzieci i młodzieży lub 1 opiekun-pilot z grupą osób dorosłych. Każda dodatkowa osoba 

towarzysząca grupie wymaga uiszczenia stosownych opłat zgodnych z obowiązującym 

cennikiem.  

 

 

IV. Informacja dla zwiedzających indywidualnych  

 

§ 6 

1. Zamek nie prowadzi rezerwacji wejść dla gości indywidualnych. 

2. Ruch gości indywidulanych jest regulowany, w celu ograniczenia liczby osób 

przebywających jednocześnie w poszczególnych salach (do 15 osób max. - lub w limicie 

osób zgodnie z obowiązującymi w danym momencie rozporządzeniami Rady Ministrów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii). 

 

 

V. Regulowanie ruchu w Zamku Kórnickim 

 

§ 7 

1. Dla sprawnego i komfortowego zwiedzania Zamku w Kórniku, grupy zorganizowane mogą 

zarezerwować wejście do Zamku co 20 minut. Pomiędzy wejściem poszczególnych grup 

pozostawia się czas na wejście gości indywidualnych (wejście ok. 10 minut po przejściu 

grupy zorganizowanej).  
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2. Goście indywidualni zwiedzają wchodzą do Zamku po zakupieniu biletów, w momencie 

wskazanym przez pracownika Zamku, który reguluje ruchem turystów: 

a) wejście gości indywidulanych do Zamku odbywa się średnio co 10 minut; 

b) jednocześnie nie może wejść więcej niż 15 osób (lub w limicie osób zgodnie z 

obowiązującymi w danym momencie rozporządzeniami Rady Ministrów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii); 

c) ruch gości indywidualnych może zostać wstrzymany, gdy: 

 wchodzi do Zamku umówiona grupa zorganizowana; 

 liczba gości indywidualnych przebywających w jednym pomieszczeniu przekracza  

maksymalną liczbę osób. 

 

 

 

 

obowiązuje od 26 czerwca 2021 roku 

 


