
Regulamin zwiedzania z przewodnikiem  
kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie 

Kościół p. w. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie pochodzi z XIII wieku. W II połowie XV 
wieku został rozbudowany. Po licznych pożarach został odbudowany w XVII i XVIII wieku, 
kiedy to kościół z gotyckiego zyskał oblicze barokowe. Kolejne prace związane z remontami 
odbudową miały miejsce w wieku XIX.  

Zwiedzanie kościoła z przewodnikiem jest efektem projektu realizowanego w latach 2019-2021 
pt. „Ochrona, konserwacja i udostępnienie zabytków oraz polichromii ściennych kościoła p.w. 
Wniebowzięcia N.M.P. w Niemodlinie”  
(Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.05.03.03-16-0002/18-00 Kwota dofinansowania: 854 
945,99 PLN) 

1. Zwiedzanie kościoła z przewodnikiem jest bezpłatne. 
2. Czas zwiedzania dostosowany jest do możliwości czasowych osób zwiedzających 

(maksymalnie trwa ono do 45 minut). 
3. Spotykamy się o wyznaczonych godzinach przed wejściem do sali katechetycznej. 
4. Kościół można zwiedzać z przewodnikiem w wyznaczonych dniach i godzinach, które są 

wyszczególniane w gablocie w kościele, na stronie internetowej parafi i 
(www.parafianiemodlin.pl) oraz na jej profilu fb (Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Niemodlinie). 

5. Nie ma możliwości zwiedzania kościoła z przewodnikiem podczas Mszy św., nabożeństw, 
ślubów etc. Jeśli w danym czasie są osoby zainteresowane zwiedzaniem to omawiamy 
wówczas architekturę zewnętrzną kościoła. 

6. Grupy zorganizowane obowiązuje wcześniejsza rezerwacja (kosciolniemodlin@gmail.com). 
7. W trakcie zwiedzania nie można wchodzić do przestrzeni nieobjętych programem 

zwiedzania. 
8. Za uszkodzenia ciała oraz inne szkody materialne i osobowe, które wynikają z naruszenia 

regulaminu zwiedzania ponosi odpowiedzialność zwiedzający. 
9. Na terenie kościoła obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia, tym 

samym zabrania się zwiedzania kościoła z przewodnikiem osobom nietrzeźwym i 
agresywnym. 

10. Na teren kościoła nie można wprowadzać zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników). 
11. Na terenie kościoła nie ma toalety dostępnej dla zwiedzających. 
12. W kościele obowiązuje przyzwoity ubiór. Należy zachować ciszę i mieć wyłączone telefony 

komórkowe. Nie można też spożywać posiłków i napojów. 
13. Wszystkie pytania związane ze zwiedzaniem kościoła z przewodnikiem prosimy kierować na 

adres e-mailowy: kosciolniemodlin@gmail.com. 

Prosimy o uszanowanie sakralnego charakteru przestrzeni kościoła. 


