Regulamin zwiedzania miasta Byczyny
Byczyna to miasto położone
poło
w północno – wschodniej częś
ęści Opolszczyzny.
Należy do najstarszych i najatrakcyjniejszych miast na Ś
Śląsku.
ąsku. Słynie z bogatej
historii i licznych zabytków. Wydarzeniem, które wpisało na zawsze miasto w karty
historii Polski, była bitwa pod Byczyną.
Byczyn Rozegrała się ona 24.01.1588 r. pomiędzy
pomi
wojskami hetmana Jana Zamoyskiego, a wojskami arcyksięcia
ęcia Maksymiliana
Habsburga. Zwycięstwo
ęstwo
stwo w bitwie wojsk hetmana Zamoyskiego pozwoliło na
osadzenie na tronie Polski króla Zygmunta III Wazy. Największym
Największym walorem Byczyny
jest bardzo dobrze zachowana średniowieczna zabudowa.
W trakcie 1 lub 2 godzinnego spaceru po mieście
mie cie proponujemy zwiedzenie
najważniejszych
niejszych zabytków i atrakcji turystycznych Byczyny:

Zwiedzanie miasta
1. W Ośrodku Kultury
ury w Byczynie, ul. Borkowska 1, tel. 77 413 41 65 lub
w Bibliotece Publicznejw
Publicznejw Byczynie, ul. Rynek 1, tel. 77 413 45 25 można
zamówić oprowadzanie po terenie miasta dla grup zorganizowanych lub osób
os
prywatnych po następują
ępujących obiektach:
•
•
•
•
•
•

ponad 900 metrów murów miejskich z XV/XVI w.;
wieża
a Bramna Zachodnia;
wieża
a Bramna Wschodnia;
rynek z ratuszem;
Kościół św. Mikołaja;
fosa miejska (w fosie hodowane są
s pstrągi).

2. Zwiedzanie odbywa się w następujących dniach i godzinach:
•
•

poniedziałek - piątek,
pią
godz. 9:00 - 17:00
sobota – niedziela, godz. 13:00 – 17:00

3. Zwiedzanie miasta z osobą
osob oprowadzającą odbywa się po uprzednim złożeniu
zło
zgłoszenia ( Karta zgłoszenia, Załącznik
Zał cznik nr 1 do Regulaminu),
Regulaminu) jednakże nie
później niż na 7 dni przed przybyciem wycieczki oraz dokonaniu płatności.
płatno
4. Płatność za oprowadzenie wycieczki regulowana jest na konto bankowe
Ośrodka
rodka Kultury w Byczynie
Bank Spółdzielczy Namysłów o/Byczyna
nr 88 8890 1040 0000 1775 2005 0001,
płatność musi zostać uregulowana na dwa dni przed przyjazdem wycieczki,
5. Zwiedzanie miasta jest odpłatne. Koszt zwiedzania wynosi:
• 30 zł od grupy – jedna godzina
• 50 zł od grupy – dwie godziny

•

dzieci i młodzież szkolna z terenu gminy Byczyna zwolnione są
uiszczania opłat.

6. Odpowiedzialność za zwiedzających lub szkody przez nich wyrządzone
ponosi organizator wycieczki lub osobiście zwiedzający.
7. Podczas zwiedzania obiektów zabytkowych na terenie miasta, zwiedzający
stosują się do poleceń osoby oprowadzającej wycieczkę.
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