
REGULAMIN ZWIEDZANIA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

im. MARSZAŁKA STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO w PŁOCKU 
Po zakończeniu w 2014 r. rewitalizacji obiektów zabytkowych Małachowianka 

serdecznie zaprasza do zwiedzania Auli im. Kajetana Morykoniego z odsłoniętą 
polichromią pędzla prof. Władysława Drapiewskiego, do Muzeum Szkolnego 
odkrywającego ponad osiemsetletnią historię Szkoły i na średniowieczną wieżę, z której 
tarasu można podziwiać panoramę Płocka i pejzaż doliny Wisły: 

1. Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci – indywidualnie i w grupach 
zorganizowanych – po uprzedniej telefonicznej rezerwacji terminu i godziny 
zwiedzania. Osoby i grupy, które zarezerwowały termin zwiedzania, mają 
pierwszeństwo przed wszystkimi innymi chętnymi.  

2. Grupa zwiedzających nie może być większa niż 30 osób. Ze względu na 
bezpieczeństwo -  schody na wieżę są strome i wąskie, można je przebyć tylko 
pojedyńczo i w odpowiednio bezpiecznym obuwiu – prosimy o zachowanie 
szczególnej ostrożności. Osoby z problemami zdrowotnymi podejmują decyzję o 
zwiedzaniu wieży na własną odpowiedzialność. W czasie zwiedzania (tylko z 
pracownikiem Małachowianki!) prosimy o przestrzeganie zaleceń 
prowadzącego.  Za bezpieczeństwo i zachowanie grup dziecięcych i 
młodzieżowych odpowiadają  kierownicy i opiekunowie wycieczek (jeden 
opiekun dla 10 osób). 

3. Można fotografować tylko do celów prywatnych. 
4. W czasie zwiedzania prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych i innych 

urządzeń. 
5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia szkoły, koszty naprawy ponosi 

sprawca zniszczenia. 
6. Zakazuje się: 

 wchodzenia na teren Liceum osób w stanie wskazującym na spożycie 
alkoholu lub użycie środków odurzających, 

 wchodzenia ze zwierzętami, 
 wchodzenia z plecakami, 
 konsumpcji podczas zwiedzania, 
 używania statywów i  wszelkiego rodzaju sztucznych źródeł światła, 
 publikowania fotografii bez zgody dyrekcji, 
 wprowadzania dzieci poniżej dziesiątego roku życia na wieżę,  
 zrzucania czegokolwiek z wieży na dół. 

 
7. Regulamin zwiedzania dostępny jest w widocznych miejscach obiektów 

zabytkowych i na stronie internetowej Liceum - prosimy o uważne przeczytanie! 
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