
Zarządzającym Browarem Zwierzyniec, ul. Browarna 7 w Zwierzyńcu  

jest Perła-Browary Lubelskie S.A. z siedzibą w Lublinie.  

Regulamin zwiedzania Browaru Zwierzyniec 

I. Godziny zwiedzania Browaru  

1. Zwiedzanie Browaru jest możliwe w miesiącach maj, czerwiec oraz październik od piątku do niedzieli w 
godzinach od 10.00 do 16.00 (ostatnie wejście o godz. 15.00) za wyjątkiem niżej określonych terminów: 

2. W okresie weekendu majowego oraz weekendu Bożego Ciała codziennie w godzinach od 10.00 do 18.00. W 
Święto Bożego Ciała zwiedzanie Browaru jest możliwe w godzinach od 12.00 do 18.00. Ostatnie wejście 
planowane jest o godz. 17.00. 

3. W miesiącach lipiec oraz sierpień Trasa Zwiedzania Browaru w Zwierzyńcu jest czynna od wtorku do niedzieli 
w godzinach 10.00 – 18.00, ostatnie wejście o godz. 17.00. 

4. W okresie Letniej Akademii Filmowej zwiedzanie jest możliwe codziennie w godzinach 10.00 – 18.00, 
ostatnie wejście o godz. 17.00. 

5. We wrześniu zwiedzanie jest możliwe w dniach od czwartku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 16.00, 
ostatnie wejście o godz. 15.00. 

6. Każdorazowo zwiedzanie Browaru możliwe jest wyłącznie w towarzystwie Przewodnika, będącego 
pracownikiem Browaru. 

7. Wszelkie aktualne informacje odnośnie godzin otwarcia Browaru publikowane są na stronie internetowej 
www.zwierzyniec.pl oraz umieszczone na tablicy przed Browarem, a także na profilu Facebook Browar 
Zwierzyniec. 

8. Rezerwacji można dokonywać poprzez zakładkę Zwiedzanie Browaru na stronie internetowej 

www.zwierzyniec.pl  lub pod numerem telefonu: 697 131 848. Rezerwację uznaje się za pełną po otrzymaniu 

informacji zwrotnej od osoby reprezentującej Zarządzającego. 

9. Rezerwacji można dokonać maksymalnie w dniu poprzedzającym termin zwiedzania. 
10. Zarządzający ma prawo do zmiany godzin otwarcia trasy zwiedzania, o czym będzie informować na stronie 

internetowej: www.zwierzyniec.pl   

II. Wstęp do Browaru  

1. Podstawę do wstępu na teren Browaru stanowi „Cegiełka”, wydawana zwiedzającym przez Zarządzającego.  
2. Cegiełki  dostępne są bezpośrednio przed zwiedzaniem, w Biurze Trasy Zwiedzania. 
3. Dostępne są Cegiełki o wartości: 10 i 20 dla osób niepełnoletnich oraz 20 zł i 50 zł dla osób dorosłych.  
4. Wpływy z Cegiełek są przeznaczone na zabezpieczenie, utrzymanie i konserwację zabytku, jakim jest budynek 

Browaru w Zwierzyńcu oraz jego otoczenia w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości oraz 
popularyzację i upowszechnianie wiedzy o nim oraz jego znaczeniu dla historii i kultury. 

5. Zarządzający nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie udostępniania do zwiedzania Browaru w 
Zwierzyńcu. W związku z tym nie ma możliwości otrzymania faktury VAT lub innego dokumentu księgowego 
potwierdzającego wydanie Cegiełek, o których mowa w punkcie 3 powyżej. 

6. Dzieci do lat 6 mogą zwiedzać Browar bezpłatnie.  

 

III. Zasady zwiedzania Browaru 

1. Browar oferuje zwiedzanie sal dawnej fabryki piwa. 
2. Zwiedzanie Browaru zawsze odbywa się grupowo w obecności Przewodnika i trwa ok. 45 minut. 
3. Browar z uwagi na swoją lokalizację oraz wielkość posiada ograniczenia dotyczące liczby osób 

przebywających w nich jednocześnie podczas zwiedzania, dlatego zastrzega się możliwość odmowy 
wstępu do Browaru ponad dopuszczalny limit, przy czym maksymalny dopuszczalny limit wynosi 

a) 20 osób w przypadku indywidualnych turystów; 
b) 25 osób w przypadku grup zorganizowanych.  

4. Zwiedzanie Browaru wymaga dokonania wcześniejszej rezerwacji terminu. 
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5. Pierwszeństwo zwiedzania przysługuje grupom i osobom posiadającym wcześniejszą rezerwację.  
6. W przypadku wyczerpania dziennego limitu zwiedzania Browar nie gwarantuje zwiedzania grupom i 

osobom nieposiadającym rezerwacji. 
7. Ze względu na swój postindustrialny charakter wnętrza Browaru nie są przystosowane dla osób z 

niepełnosprawnością ruchową. 
8. Osoby niepełnoletnie mogą zwiedzać Browar tylko pod opieką osób dorosłych. 
9. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za zachowanie podopiecznych oraz szkody 

będące wynikiem dokonanych przez osoby pozostające pod ich opieką uszkodzeń lub zniszczeń 
eksponatów, urządzeń lub innych elementów znajdujących się w obiekcie. 

10. W Browarze dozwolone jest robienie zdjęć, filmowanie oraz dotykanie eksponatów. 
11. Zwiedzający powinni stosować się do aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa oraz obostrzeń 

sanitarnych. 
12. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń Przewodnika Browaru. 
13. Grupy zorganizowane powinny przybyć do Browaru co najmniej 15 minut przed zarezerwowaną godziną 

zwiedzania. 
14. W przypadku spóźnienia na zwiedzanie powyżej 15 bez przekazania takiej informacji wcześniej, 

Przewodnik może odmówić zwiedzającym przyjęcia na zwiedzanie lub zaproponować inny termin lub 
godzinę zwiedzania, o ile istnieje taka możliwość. 

15. Zarządzający w każdej chwili zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji zwiedzania, bez podania 
przyczyny.  

16. Zarządzający zastrzega sobie prawo wyłączenia ze zwiedzania części sal ekspozycyjnych obiektu, w tym 
degustacji, lub eksponatów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu. 

17. Zarządzający może odwołać zwiedzanie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób przebywających na 
terenie Browaru. W takich sytuacjach zwiedzającym przysługuje zwrot za Cegiełki. 

18. Zarządzający zastrzega sobie prawo archiwizacji materiału fotograficznego i filmowego powstałego 
podczas zwiedzania Browaru w Zwierzyńcu, z myślą o późniejszym wykorzystaniu go w celach 
promocyjnych i reklamowych zarówno Browaru w Zwierzyńcu, jak również działalności Zarządzającego. 
Oznacza to, że Zwiedzający, przystępując do udziału w zwiedzaniu Podziemi Browaru Perła, wyraża zgodę 
na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku w celach wskazanych w zdaniu uprzednim bez prawa do 
wynagrodzenia z powyższego tytułu. 

     IV. Zachowania niedozwolone 
 
  1.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu zwiedzania Browaru zabrania się przebywania na         terenie 
Browaru: 

a) osobom nietrzeźwym,  
b) osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających,  
c) osobom zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych zwiedzających oraz 

elementów wyposażenia, zakłócającym porządek oraz naruszającym ogólnie przyjęte normy 
zachowania w miejscach publicznych; 

2. Podczas zwiedzania Browaru w Zwierzyńcu zabrania się: 

a) Wynoszenia eksponatów lub innych elementów znajdujących się na terenie Browaru. 
b) Przenoszenia eksponatów lub innych elementów poza miejsce ich  ekspozycji, niszczenia wyposażenia. 
c) Wnoszenia i spożywania alkoholu. 
d) Palenia tytoniu. 
e) Wnoszenia broni, amunicji, materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych lub innych 

przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu. 
f) Wnoszenia długich parasoli oraz dużego bagażu; 
g) Spożywania posiłków; 
h) Wprowadzania zwierząt bez uwięzi i/lub kagańca. 

3. Zarządzający i/lub Przewodnik Browaru ma prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia osób indywidualnych i grup 
zorganizowanych, które dopuszczają się wymienionych zachowań w trakcie zwiedzania. 



 

V. Przepisy końcowe 

 
1. Zarezerwowanie wejścia do Browaru w Zwierzyńcu i wzięcie udziału w ich zwiedzaniu jest równoznaczne z 

zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.  
2. Perła – Browary Lubelskie S.A. nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia 

niniejszego Regulaminu. 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2023 r. 


