
CERTYFIKAT

REGULAMIN
CERTYFIKATU PODZIEMNEJ TRASY TURYSTYCZNEJ

1. Certyfikat podziemnej trasy turystycznej nadawany jest uchwałą Zarządu 
Stowarzyszenia Podziemne Trasy Turystyczne Polski na wniosek podmiotu 
będącego użytkownikiem podziemnej trasy turystycznej po wizytacji i 
zaopiniowaniu go przez powołaną w tym celu Komisję Stowarzyszenia. 

2. Uzyskanie certyfikatu ma charakter dobrowolny i jest potwierdzeniem 
standardów określonych przez władze Stowarzyszenia dla tego typu 
atrakcji turystycznej. 

3. Uzyskanie certyfikatu nie jest związane z przynależnością firmy do SPTTP. 
4. O nadanie certyfikatu może ubiegać się każda firma (podmiot), która 

organizuje zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej, posiada 
uregulowany status prawny, w tym udokumentowane prawo do 
prowadzenia zwiedzania trasy a ponadto; 

1. Trasa spełnia wymogi definicji podziemna trasa turystyczna; 
"Podziemną trasę turystyczną stanowi część obiektu podziemnego 
powstałego w sposób naturalny lub w wyniku działalności 
człowieka, dostosowana dla bezpiecznego ruchu turystycznego, 
posiadająca wartości przyrodnicze i kulturowe oraz zorganizowaną 
obsługę turystów przez uprawniony do tego podmiot" 

2. Czas zwiedzania części podziemnej wynosi minimum 20 minut i 
odbywa się z fachową informacją krajoznawczą, 

3. Zwiedzanie jest bezpieczne dla turystów a ewentualne ograniczenia 
podane są zwiedzającym, 

4. Trasa posiada ustaloną nazwę i znak graficzny (logo), 
5. Zwiedzanie odbywa się według zasad określonych przez 

organizatora, udostępnionych zwiedzającym np. w formie 
regulaminu zwiedzania, 

6. Trasa jest dostępna zarówno dla turystyki zorganizowanej (grup 
wycieczkowych) oraz zagwarantowaną możliwość zwiedzania przez 
turystów indywidualnych i nie jest warunkowana korzystaniem z 
innych świadczeń poza jej zwiedzaniem. Informacja o warunkach 
zwiedzania musi być podana zwiedzającym. 

7. Firma posiada środki łączności zapewniające uzyskiwanie przez 
organizatorów turystyki oraz turystów indywidualnych pełnej 
informacji i możliwości rezerwacji zwiedzania. 

8. Wyłączanie okresowe trasy ze zwiedzania powinno ograniczać się 
do niezbędnego minimum i być uzasadnione przede wszystkim 
względami ochrony, technicznymi itp. 

9. Trasa jest promowana na rynku turystycznym w formie; 
wydawnictw, obecności w internecie, udziałem w targach 
turystycznych i in. 

10.W ramach działalności towarzyszącej oferta podmiotu 
zarządzającego trasą winna być wzbogacona o co najmniej trzy 
elementy (stałe lub okresowe ekspozycje lub wystawy, programy 



artystyczne, sprzedaż pamiątek i wydawnictw, ozdobne stemple i 
bilety, imprezy rekreacyjne, prowadzenie sprzedaży artykułów 
spożywczych lub gastronomii i inne). 

11.Recepcja i oczekiwanie turystów na zwiedzanie odbywa się w 
warunkach zapewniających właściwe warunki sanitarne i estetyczne 

5. Wręczenie certyfikatu ma charakter uroczysty i następuje po 
pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz wniesieniu przez wnioskodawcę 
stosownej opłaty. 

6. Podziemne trasy turystyczne reprezentowane w Stowarzyszeniu PTTP 
mają ponadto obowiązek posiadania i udostępniania turystom 
podstawowych danych o wszystkich stowarzyszonych trasach oraz 
prowadzenia uzgodnionych w Stowarzyszeniu działań o promocji 
wzajemnej. 

7. Utrata ważności certyfikatu następuje na skutek: 
1. trwałego lub czasowego (ponad 12 miesięcy) zamknięcia 

(niedostępności) trasy z przyczyn bezpieczeństwa, ochrony i in., 
2. utraty tytułu prawnego, likwidacji lub zmiany podmiotu 

zarządzającego - organizującego zwiedzanie trasy, 
3. stwierdzenia przez organ nadający certyfikat odstępstw od 

standardów wymaganych dla jego uzyskania jeżeli nie zostaną 
usunięte w wyznaczonym terminie. 

Tarnowskie Góry, 7 październik 2000 r. 


