
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BILETU WSPÓLNEGO  
ŚLĄSKI TICKET  

W SEZONIE 2020 /2021 

 

§ 1 

1. „Śląski Ticket” zwany dalej Biletem, jest kartą wstępu, która uprawnia jego posiadacza 

do jednorazowego wstępu do obiektów będących pod zarządem stron, które zawarły 

stosowną umowę o współpracy w tym zakresie, tj. do: 

a. Stadion Śląski – podmiot zarządzający: Stadion Śląski sp. z o.o. z siedzibą w 40-029 

Katowice, ul. Reymonta 24/203 

b. Sztolnia Królowa Luiza – zarządzana przez Muzeum Górnictwa Węglowego  

w Zabrzu, z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. Georgiusa Agricoli 2. 

2. Bilet uprawnia do skorzystania z atrakcji obiektów wskazanych w ust. 1 pkt. a – b 

powyżej w następujących zakresach: 

a. Stadion Śląski – zwiedzanie obiektu zgodnie z regulaminem obiektu oraz 

regulaminem zwiedzania. 

b. Sztolnia Królowa Luiza - zwiedzanie obiektu zgodnie z Regulaminem Zwiedzania 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Kompleks Sztolnia Królowa Luiza 

 

§ 2 

1. Bilet zostaje wprowadzony w wariantach: 

a. Bilet Indywidualny (dla jednej osoby) uprawniający jego posiadacza  

do jednorazowego wstępu do każdego z obiektów określonych w § 1;  

b. Bilet Rodzinny 2+1 - uprawniający do jednorazowego wstępu do każdego z obiektów 

określonych w § 1 ust. 1 dla trzech osób (dwie osoby dorosłe  + jedna osoba 

niepełnoletnia); 

c. Bilet Rodzinny 2+2 uprawniający do jednorazowego wstępu do każdego z obiektów 

określonych w § 1 dla czterech osób (dwie osoby dorosłe + dwie osoby 

niepełnoletnie); 

d. Bilet Rodzinny 2+3 - uprawniający do jednorazowego wstępu do każdego z obiektów 

określonych w § 1 ust. 1 dla pięciu osób ( dwie osoby dorosłe + trzy osoby 

niepełnoletnie). 



 

2. Bilet Rodzinny upoważnia do jednorazowego wstępu do każdego z obiektów 

określonych w § 1 osobom w ramach jednej rodziny w wariantach: 

- 2 osoby dorosłe oraz 1 dziecko 

- 2 osoby dorosłe oraz 2 dzieci  

- 2 osoby dorosłe oraz 3 dzieci  

przy jednorazowym i łącznym wejściu przez te osoby na dany obiekt. Na potrzeby 

regulaminu przez dziecko należy rozumieć ́ osobę,̨ w przedziale wiekowym do 18 lat  

w chwili zakupu Biletu Rodzinnego. Wiek dziecka zostaje zweryfikowany  

na podstawie legitymacji uczniowskiej lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

3. Każdy Bilet jest biletem na okaziciela. 

4. Ustala się cenę za Bilety w wysokości: 

a. 70,00 zł brutto za bilet określony w ust. 1 pkt a powyżej; 

b. 195,00 zł brutto za bilet określony w ust. 1 pkt b powyżej. 

c. 220,00 zł brutto za bilet określony w ust. 1 pkt c powyżej. 

d. 275,00 zł brutto za bilet określony w ust. 1 pkt d powyżej. 

5. Bilety dostępne są w sprzedaży od 01 września 2020 r. do 15 sierpnia 2021 r. 

6. Zakupu Biletów można dokonać:  

a. na Stadionie Śląskim w recepcji pawilonu sportowo-hotelowego przy ul. Katowickiej 

10 w Chorzowie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 22.00 oraz  

w weekendy w godzinach od 9.00- 21.00. 

b. w kasach biletowych w obiektach należących do Muzeum Górnictwa Węglowego 

w Zabrzu w godzinach 8:00 -20:00 

- „Guido”   ul. 3 Maja 93 w Zabrzu,   

- „Luiza” ul. Maurycego Mochnackiego 12 w Zabrzu  

- „Łaźnia” ul. Wolności 402 w Zabrzu 

- „Miarki” ul. Miarki 8 w Zabrzu  

c. za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie: http://biletykopalniaguido.pl 

7. Bilet upoważnia do wstępu do obiektów określonych w § 1 od momentu zakupu Biletu 

do 31 sierpnia 2021 r., z uwzględnieniem szczegółowych godzin otwarcia obiektów  

i zasadach rezerwacji zwiedzania, o których informację można uzyskać w obiektach oraz 

na ich stronach internetowych: 

a. Stadion Śląski – http://stadionslaski.pl/oferta/zwiedzanie/ 

http://stadionslaski.pl/oferta/zwiedzanie/


b. Sztolnia Królowa Luiza (trasa wodna) – www.sztolnialuiza.pl 

 

8. Bilet zakupiony na dany sezon może zostać wykorzystany wyłącznie w okresie 

wskazanym w ust. 7 powyżej – uprawnienia wynikające z Biletu nie przechodzą  

na kolejne lata/sezony. 

9. Nie skorzystanie z wszystkich obiektów objętych Biletem nie uprawnia do żądania 

zwrotu części ceny jego zakupu. 

 

§ 3. 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2020 r. 


