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REGULAMIN PROGRAMU RABATOWEGO  
SZLAKU ZABYTKÓW TECHNIKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Program rabatowy organizowany jest w obiektach należących do Szlaku Zabytków Techniki Województwa 
Śląskiego, zwanych dalej Obiektami SZT: 

a. Muzeum Browaru Żywiec, zlokalizowanym w Żywcu przy ul. Browarnej 88, 
b. Muzeum Tyskich Browarów Książęcych, zlokalizowanym w Tychach przy ul. Katowickiej 9 ,  
c. Kopalni GUIDO, zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. 3 maja 93, 
d. Sztolni Królowa Luiza, zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Wolności 410, 
e. Zabytkowej Kopalni Srebra, zlokalizowanej w Tarnowskich Górach przy ul. Szczęść Boże 81, 
f. Muzeum Starych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach przy ul. Ofiar Katynia 5, 
g. Muzeum Hutnictwa Cynku – Walcownia w Katowicach przy ul. 11 Listopada 50, 
h. Muzeum Śląskim w Katowicach przy ul. T. Dobrowolskiego 1, 
i. Szybie Maciej w Zabrzu przy ul. Srebrnej 6. 

2. Organizatorem programu rabatowego są właściciele lub prawni zarządcy obiektów: 
a. Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (34-300) przy ul. Browarnej 88 , wpisana do rejestru 

przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000018602. 

b. Kompania Piwowarska Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-285) przy ul. Szwajcarskiej 11, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań - 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dniem 4 lutym 2002 roku pod numerem KRS 0000086269, 

c. Muzeum Górnictwa Węglowego z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. Jodłowej 59, zarejestrowanym 
jako samorządowa instytucja kultury w Księdze Rejestru Instytucji Kultury prowadzonej przez Miasto 
Zabrze pod numerem 12/2013, 

d. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy  
ul. Gliwickiej 2, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym z dniem 16 października 2001 roku 
pod numerem 0000041094, 

e. Gmina Żarki z siedzibą w Żarkach (42-310) przy ul. T. Kościuszki 15/17, o numerze NIP: 577-19-64-543, 
numerze REGON: 151398534. 

f. Muzeum Hutnictwa Cynku – Walcownia z siedzibą w Katowicach (40-387) przy ul. 11 Listopada 50 
zarządzanym przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska z siedzibą we Wrocławiu 
(50-123) przy ul. Oławska 15, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym z dniem  
25 września 2007 r. pod nr 0000289386, o numerze NIP: 8943053994, numerze REGON: 022446428, 

g. Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach (40-205) przy ul. T. Dobrowolskiego 1 wpisanym do rejestru 
instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Śląskie pod numerem RIK-M/12/99, wpisanym 
do Państwowego Rejestru Muzeów pod numerem DM-IV/PRM/86/06, o numerze NIP:634-23-11-
686, numerze REGON: 001094121, 

h. Szyb Maciej z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. Srebrnej 6 zarządzanym przez Przedsiębiorstwo 
Górnicze „DEMEX” sp. z o.o. w Zabrzu (41-800) przy ul. Hagera 41, zarejestrowanym w Krajowym 
Rejestrze Sądowym z dniem 2 lipca 2004 r. pod nr 0000137808, NIP: 6480000373, REGON: 
003602998. 

 

3. Partnerem programu rabatowego jest Województwo Śląskie, Zarządca Szlaku Zabytków Techniki. Partner 
deklaruje wsparcie w promocji programu. Działania w tym zakresie realizowane będą przez Referat Promocji 
Dziedzictwa Industrialnego w ramach istniejących kompetencji i możliwości finansowych. 

4. Regulamin konkursu jest dostępny w Obiektach SZT, siedzibach Organizatorów oraz Partnera, na stronie 
internetowej SZT pod adresem www.zabytkitechniki.pl, a także na stronach internetowych Obiektów SZT. 
Informacje o programie rabatowym można uzyskać pod numerami telefonów: 

a. Muzeum Browaru Żywiec – tel. 33 861 96 27 lub 33 861 24 57 

b. Muzeum Tyskich Browarów Książęcych – tel. 32 327 84 30, 

c. Kopalnia GUIDO – tel. 32 271 40 77, 

d. Sztolnia Królowa Luiza – tel. 32 271 40 77, 
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e. Zabytkowa Kopalnia Srebra – tel. 32 285 49 96 lub 32 285 29 81, 

f. Muzeum Starych Rzemiosł w Starym Młynie – tel. 690 070 772, 

g. Muzeum Hutnictwa Cynku – Walcownia – tel. 727 600 186, 

h. Muzeum Śląskie – tel. 32 21 30 870, 

i. Szyb Maciej – tel. 721 455 500, 

j. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Kultury, Referat Promocji Dziedzictwa 
Industrialnego – tel. 32 77 40 217. 

5. Przystąpienie do programu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu. 
6. Program rabatowy podlega postanowieniom niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązującym 

przepisom prawa. 

§ 2. CELE 

Celem programu jest wzmocnienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Województwa Śląskiego w zakresie 

turystyki kultury industrialnej, przekładającej się na zwiększenie liczby odwiedzających Obiekty SZT oraz 

promocję Szlaku Zabytków Techniki. 

§ 3. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Program rabatowy skierowany jest do klientów Obiektów SZT zwanych dalej uczestnikami.  
2. Program rabatowy obowiązuje od 1 listopada 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku. 
3. W przypadku Muzeum Browaru Żywiec program rabatowy obejmuje zwiedzanie muzeum oraz dotyczy  osób 

pełnoletnich. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja zwiedzania obiektu. 
4. Program rabatowy polega na udzieleniu uczestnikowi upustu cenowego na bilet wstępu do Obiektu 

wymienionego w § 1 ust. 1. Regulaminu w wysokości 20% (słownie: dwudziestu procent) w stosunku do 
obowiązującego cennika opisanego w ust. 9. Podstawą do udzielenia upustu na bilet wstępu w jednym 
Obiekcie SZT jest bilet pamiątkowy datowany lub dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego albo 
kserokopii faktury, nabyty w uprzednio odwiedzanym, innym Obiekcie SZT wymienionym w § 1 ust. 1.  

5. Niezbędnym warunkiem otrzymania upustu jest pozostawienie przez klienta w kasie biletowej biletu 
datowanego, określonego w ust. 8 lub dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego albo kserokopii faktury 
potwierdzających nabycie jednego z biletów wskazanych w ust. 9. 

6. Bilet datowany musi zostać nabyty w okresie obowiązywania programu rabatowego, a dowód zakupu  
w postaci paragonu fiskalnego albo faktury, której kserokopię przedstawia uczestnik, musi potwierdzać 
zawarcie transakcji nabycia biletu lub biletów określonych w ust. 9 w okresie obowiązywania programu 
rabatowego. 

7. Upust, o którym mowa w ust. 3, udzielany jest jednorazowo i może być wykorzystany tylko podczas jednej 
transakcji. Przedstawienie danej ilości biletów datowanych  upoważnia do zakupu odpowiadającej jej ilości 
biletów z upustem cenowym. Przedstawienie dowodu zakupu jednego lub więcej biletów opisanych w ust. 
9 w postaci paragonu fiskalnego albo kserokopii faktury upoważnia do zakupu takiej samej ilości biletów, 
określonych w ust. 8 z upustem cenowym. Upust musi zostać wykorzystany w okresie obowiązywania 
programu rabatowego. 

8. Podstawa udzielenia rabatu tj. obowiązujące cenniki są dostępne w Obiektach SZT oraz ich stronach 
internetowych, siedzibach Organizatorów oraz Partnera, a także na stronie internetowej zabytkitechniki.pl 
w zakładce „Program rabatowy Szlaku Zabytków Techniki”. 

9. Upust nie łączy się z innymi promocjami i rabatami. Nie dotyczy on także biletów wstępu na imprezy 
i wydarzenia specjalne organizowane przez organizatorów programu rabatowego. 

§ 4. Postanowienia końcowe 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania stosownego porozumienia pomiędzy Organizatorami, 

a Partnerem programu rabatowego. 


