
 

REGULAMIN ZWIEDZANIA JASKINI RAJ 

 

1. Jaskinia Raj jest rezerwatem przyrody prawnie chronionym na podstawie Ustawy                 

o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991r. (Dz.U.2018.0.1614) 

2. Udostępnienie jaskini dla potrzeb turystów reguluje Rozporządzenie Wojewody 

Świętokrzyskiego   Nr 33/2007 z dnia 30 listopada 2007r.  (Dziennik Urzędowy WŚ              

Nr 222 z 05.12.2007r.) 

3. Jaskinia jest udostępniona do zwiedzania od 15 stycznia do 15 listopada codziennie 

z wyjątkiem poniedziałków i wybranych świąt. 

4. Zwiedzanie jaskini odbywa się w grupach 15 osobowych wyłącznie pod opieką 

uprawnionego przewodnika i po wytyczonej trasie. 

5. Zwiedzanie jaskini jest możliwe tylko dla osób powyżej 4-go roku życia. 

6. Wszelkie zbędne przedmioty takie jak : torby, plecaki, parasole, laski, sprzęt 

fotograficzny, filmowy  i inne należy pozostawić w szafce depozytowej znajdującej 

się za kasą biletową. 

7. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających nie będą 

wpuszczane do jaskini. Takim osobom nie przysługuje zwrot pieniędzy z tytułu 

niewykorzystanych biletów. 

8. Zwiedzający jest zobowiązany zastosować się do poleceń pracowników Jaskini Raj 

w zakresie porządku i bezpieczeństwa na terenie obiektu. 

9. W jaskini obowiązuje zakaz filmowania i fotografowania. 

10. Do jaskini nie wolno wprowadzać żadnych zwierząt. 

11. W czasie zwiedzania zabrania się ponadto: 

• dotykania i niszczenia szaty naciekowej 

• zabierania elementów szaty naciekowej 

• umieszczania napisów, zaśmiecania, hałasowania 

• dotykania urządzeń pomiarowych i elektrycznych 

• przekraczania granic korytarzy, barier i ograniczeń 

• palenia tytoniu, wyrzucania śmieci, spożywania posiłków i picia napojów 

• używania własnego oświetlenia. 

12. Każdy zwiedzający porusza się po jaskini zgodnie z zaleceniami przewodnika 

prowadzącego grupę. 

13. W przypadku niestosowania się do postanowień Regulaminu, przewodnik ma prawo 

do przerwania zwiedzania oraz do wyproszenia zwiedzającego z jaskini. W takim 

przypadku zwiedzającemu nie przysługuje zwrotu pieniędzy za bilet. 

14. Rażące naruszenie niniejszego Regulaminu skutkuje odpowiedzialnością karną 

zgodnie   z zapisami Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.  Rozdz. 
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