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ZARZuDZEN]P n .I 5... Izots
DYREKTORA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

z dnia .l.9..marc a 2oI9 r.

w sprawle:
r e gulaminu zwie dzania Eksp ozy c i i

w centrum Edukacy jno-Muzealnym Ojcowskiego Parku Narodowego

Na podstawie:
art. 8b ust. 1., pkt 2 i.3 ustawy z 16 kwietnia 2004 t. o ochronie przyrody (Dz. U. z

201,8 r. poz. 1.61.4 z poin. zm.)

zar z4dzam, co r-rastqpuje:

s1.

Wprowadzenie,,Regulaminu zwiedzania Ekspozycji w centrum Edukacf no-

Muzealnym Ojcowskiego Parku Narodow ego" zamieszczonyrr. w zal4czniku nr 1.

do zarz4dzenia.
A,'

Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
t) \ itt_KToR

q,:.,,.e$,I.:.5*"1
np tn: Ton1s: Gicror

Zal4cznik nr 1.

Regulamin zwiedzania Ekspozycii w Centrum Edukacyino-Muzealnym Ojcowskiego

Parku Narodowego





OJCOTVSKI PARK NAROIXTVY

Ojc6w 9
32445 SULOSZOWA

NIP: 513021142? REGON: 12245736,
zatqcznil. nt 1. da zaaEdzen'aru, i5 /2Ott
Dyrektora Ojcowskrego Parku Narodo\fuego

REGUTAMIN ZWIEDZANlA

2.

3.

6.

Ekspozycji w Centrum Edukacyjno-Muzealnym Ojcowskiego Pa rku

Narodowego

Optaty za wstqp i godziny otwarcia Ekspozycji sq regulowane zarzqdzeniem Dyrektora

Ojcowskiego Parku Narodowego (OPN) w sprawie uslug turystycznych (oraz informacja o

zastosowanych ulgach) sq podane na stronie internetowe.i:

www,oicowskiparknarodowv.pl, w zak'ladce ,,lnformacje turystyczne - Cennik i godziny

otwa rcia".

Ekspozycjq przyrodniczq Ojcowskiego Parku Narodowego mo2na zwiedzai indywidualnie

lub w zorganizowanych grupach. Minimalny wiek uczestnik6w grup zorganizowanych

wynosi 6lat. Zorganizowane grupy dzieci poni2ej 6 roku 2ycia mogq zwiedzic wytqcznie

dioramq.

Pierwszef stwo zwiedzania maja grupy zorganizowane z potwierdzonq rezerwac.ja; grupa

taka powinna zglosii swoje przybycie obsludze ekspozycji co najmniej 10 min przed

zarezerwowanym terminem, lsqdi uprzedzii obslugq ekspozycji (tel. 12 3892005 w 208)

co najmniej jednq godzinq wcze(niej, o ewentualnym sp6lnieniu; nie dotrzymanie tych

warunk6w mo2e byi powodem anulowania rezerwacji.

4. Zwiedzanie ekspozycji dla grup zorganizowanych nale2y rezerwowai l<orzystajqc ze

strony internetowej: www.oicowskiparknarodowv.pl Dodatkowe informacje (tel. 12 389

20 05 w. 20O,2O8,21,1,\.

Rezygnacli ze zwiedzania ekspozycji nale2y dokonai pisemnie lub drogq mailowq

najp6lniej na dwa dni przed uplywem terminu zwledzania wskazanym w rezerwacji,

wysylalqc informacjq na adres email: rezerwacie@oicowskiparknarodowv.pl

W przypadku niewykorzystania zarezerwowanego terminu zwiedzania i braku pisemnego

(lub drogq mailowq) zawiadomienia obslugi el<spozycji o rezygnacji w wymienionym

wv2ej terminie, podmiot, kt6ry dokona't rezerwac.ji, zostanie obclE2ony karq umownq w

wysoko6ci 100 zl.

Grupa zorganizowana zwiedzajqca ekspozycjq nie mo2e liczyi wiqcej ni2 22 osoby (tqcznie

z opiekunamigrupy, pilotem itp,), wigksze grupy sa dzielone,
1.

8. Przewodnik lub pilot grupy ma obowiqzek towarzyszyi jej i nadzorowai podczas

zwiedzania, Zwiedzanie odbywa siq zgodnie z rytmem okre6lonym przez obslugq

ekspozycji.

(I



9. Przewodnik zewnqtrzny na terenie ekspozycji nie udziela informacji merytorycznych.

1"0. Ekspozycja jest przystosowana do zwiedzania przez osoby n iepelnosp rawn e. przed

rozpoczqciem zwiedzania nale2y poinformowai obstugq o potrzebie skorzystania
z windy.

11, OPN nie odpowiada za przerwy w zwiedzaniu spowodowane przyczynami niezale2nymi
od Parku (w tym przerwy spowodowane brakiem dostaw energii elektrycznej).
Niewykorzystane bilety wstqpu w takiej sytuacji (po dol<onaniu stosownej adnotacji)
zachowujq wa2noii w innym terminie.

1.2. Zabrania siq zwiedzajqcym dotykania eksponat6w, makiet i urzqdzen za wyjqtkiem
przeglqdarek 3D na antresoli. Za zniszczenie okular6w 3D pobierana jest oplata w
wysoko(ci ustalonej w odrqbnym zarz4dzeniu dyrektora OpN,

13. Na ekspozycjq nie wolno wnosi6 i spo2ywa6 2ywno6ci i napoj6w oraz palii tytoniu;
zabrania siq tak2e wprowadzania i wnoszenia zwierzEt (za wyjqtkiem psa przewodnika)
oraz w6zk6w dzieciqcych; plecaki, parasolki oraz pamiqtki (miecze, halabardy, tuki itp.)
na lezy zostawii w szatni.

14. Zabrania siq wstqpu osobom pod wplywem alkoholu lub 5rodk6w odurzajqcych lub
zachowujqcym siq w spos6b, l<toty zagra)a bezpieczeristwu zbior6w, zakl6ca porzqdek
zwiedzania, narusza o96lnie przyjqte normy zachowania w miejscach publicznych. W tych
p rzypad kach decyduje obsluga ekspozycji,

15. W trakcie zwiedzania zezwala siq na wykonywanie n iep rofes.lona lnych zdjqi
fotograficznych, jednak2e zabrania siq stosowania lamp blyskowych i statyw6w, za
wyjqtkiem warunk6w ustalanych indywidualnie. Cala ekspozycja obejmujEca materiaty
wideo, audio, tel(sty, aran2acje i wszelkie inne obiqta jest i chroniona prawem autorskim
inie mo2e byi wykorzystana bez pisemnej zgody OpN z wylqczeniem cel6w
niekomercyjnych; wszelkie inne p16by wykorzystania bez zezwolenia (reklama,
wykorzystywanie do kopiowania i nailadowania) iak r6wniei filmowanie sq zabronione.
Stwierdzenie takiego faktu przez obslugq ekspozycji uprawnia opN do dochodzenia
roszczed finansowych.

15. w oczekiwaniu na zwiedzanie ekspozycji oraz w trakcie zwiedzania mo2na bezplatnie
skorzystai z toalet w budynku, inne osoby za odplatno5ciq.

L7. Zastrzega sie prawo do odmowy udostqpniania ekspozycji jak r6wnie2 przerwania
zwiedzania w stosunku do grup i os6b nie przestrzegajqcych niniejszego regulaminu.

18. Dodatkowych informacji udziela Kustosz ekspozycji (tel. 12 389 20 05 wew. 2O0,2LL).
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