
ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ Кафедрального собору Святого Іоанна Хрестителя

1. Кафедральний собор відкритий по буднях з 6:00 до 19:30 по неділях і в святкові

дні з 6:30 до 19:30.

2. Для  відвідувачів,  собор,  як  правило,  доступний  в  будні  дні  з  9:30  до  17:30,

по неділях та у святкові дні з 14:00 до 16:00 (з червня по вересень з 14:00 до 18:00).

Не є можливим відвідати собор під час богослужіння, а по неділях і святкових днях

також між богослужіннями до полудня.

3. Години роботи кафедрального собору, оглядового майданчика та барокової каплиці

для  відвідувачів  доступні  на  веб-сайтах  Собору та  Інформаційного  центру

на     Оструві Тумскім.

4. Кафедральний  собор  закритий  для  відвідувачів  у  Страсни  тиждень,  Великий

Четвер, Велику П'ятницю, Велику суботу та святвечір.

5. Відвідування  Собору  безкоштовне.  Але,  вхід  у  вівтар  і  барокові  каплиці  св.

Елізабети і Божого Тіла здійснюється за квитками, кошти від продажу яких йдуть

на утримання Собору.

6. При відвідуванні Собору пам'ятайте, що це священне місце.

Таким чином, ви повинні:

A) Дотримуватися тиші і не заважати людям які прийшли на молитву до храму.

B) Відключити стільникові телефони.

C) Мати пристойний одяг (покриті плечі і спину, спідницю або брюки, що закривають

коліна).

7. 7. У Катедрі заборонено:

A) Екскурсії під час богослужінь і молитов.

B) Вживання продуктів харчування і напоїв, жувальної гумки, і куріння сигарет.

C) Знаходиться чоловікам в головних уборах.

D) Лекції,  проведення  шкільних  або  академічних  занять,  концертів  без  дозволу

парафіяльного священика.

8. Вхід в Собор під впливом алкогольного та наркотичного сп'яніння заборонений.

9. Під час екскурсії слід дотримуватися рекомендацій персоналу працюючого в Соборі.

10.У години роботи кафедрального собору поза церковних служб можуть виконуватися

роботи з прибирання та ремонту.

11. Фотографії  для  комерційних  і  рекламних  цілей  і  використання  штатива  можливі

після отримання дозволу від парафіяльного священика.

http://www.katedra.archidiecezja.wroc.pl/
http://www.infocentrum.wroclaw.pl/index.php/jezyki/y
http://www.infocentrum.wroclaw.pl/index.php/jezyki/y


ПРАВИЛА ДЛЯ ОРГАНІЗОВАНИХ ГРУП

1. Організована група складається з не менше ніж 10 осіб і куратора.

2. Група може здійснити екскурсію по Катедральному собору, використовуючи систему

аудіогіда. Забороняються екскурсії з використанням гучномовця.

3. Безкоштовно відвідування надається дітям і підліткам в навчальний час і відповідно

до принципу: 1 куратор на 10 осіб.

4. За поведінку груп дітей і школярів відповідають куратори, в їх обов'язки входить:

A) Стежити за безпекою групи.

B) Стежити за культурною поведінкою групи.

C) Слідувати інструкціям співробітників Катедри.

5. Куратор  групи  повинен  особисто  купувати  колективні  квитки  для  відвідування

каплиці в стилі бароко і оглядового майданчика.

6. Куратор  групи  повинен  мати  бейджик  на  видному  місці,  який  повинен  бути

представлений співробітникам Катедри, якщо це знадобитися.

7. Куратор групи повинен слідувати інструкціям співробітників Катедри.

8. Куратор групи несе відповідальність за поведінку і особисту культуру людей, яких

він супроводжує

ПРАВИЛА ДІЮТЬ З1 червня 2016 року.

Св. Павло Цембровіч

Пастор Вроцлавської Катедри Святого Іоанна Хрестителя.


