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ZAIZĄDaENIE nr l" T_ . t 2020

DYREKTORA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

z dnia 08 maja2020.

w sprawie

udostępnienia turystycznego zamku w Ojcowie

Podsta@ą ?/a*u: Ift. 8e ust. 1 z dnią 16.o4.2004 r. ,,O ochronie plzyrody" (tekst jedn. Dz.I]. z 2020 l. poz., 55)

§1.

Na podstawie przy,wołanego na wstępie akfu prawnego maj4c na uwadze
wyqlczne Ministra Środowiską w związku z udostępnieniem opN dla celów
furystycznych i rekreacfnych oraz stopni owym znoszeniem przez Rząd RP
obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa w tym równi eż decyzją o
możliwym z dniem 04 maja br. udostępnieniu dla zwied,zających obiektów
kultury, po uzyskaniu wymaganej pozyĘwnĄ opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (pismo z dnia 07 maja 2020 r.
o sygn. HK-072-7-157l20) z dniem 9 maia br. zostaje udostępniony
zwiedzającym plac zamkowy na obszatze zamku w Ojcowie wtaz z tarasem
widokowym i punktem widokowym przed basztą.

Z uwagi na brak możliwości zachowania bezpiecznĄ odległości 2 m pomiędzy
zwiedzającymi zarówno przy zwiedzaniu ekspozycji historycznej \4/ ńieży
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bramnej olaz w baszcie (obiekty te są częścią zamku w Ojcowie) miejsca te

pozostają nadal zamknięte do odwolania. Z ww. względów nieczynne są nadal

pozostałe obiekty parku udostępniane dla turystów (Jaskinia ciemna, Jaskinia

Łokietka oraz Ekspozycja Przyrodnicza).

§2.

otwarcie dla zwiedzających placu zamkowego nie oznacza zniesienia na

obszarze Ojcowskiego P.N. obowiązujących nadal ogranic zeń związanydl z

działaniami prewencf nymi w walce z pandemią koronawirusa - a więc

obowiązek między irrrrymi:

a) zachowania bezpiecznej odległości 2 m pomiędzy poszczególnymi osobami

poruszająrymi się w ww. lokalizacjach,

b) zakrywania przez zwiedzających ww. obszar twarzy i nosa

np. maseczkami, etc. (obszar placu zamkowego nie jest obszarem leśnym),

c) jednoczesnym przebywaniu na platformie widokowej oraz na punkcie

widokowym ptzed basztą nie więcej niż | osoby l 15 mz powierzchni

(platformy / punktu widokowego).

szczegołowe ograniczenia do których należy się obligatoryjnie stosować zostały

wskazane w serwisie Rzeczpospolitej Polskiej, link:

https://www. gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczeŃa

Utrzymanie wszelkich obowiązująrych zasad bezpieczeństwa w także

wskazanych w niniejszym zatządzeńu w zakresie związanym z pandemią

koronawirusa spoczywa po stronie osób zwiedzających.

Z uwagi na obszar parku narodowego i obowiąĄące na Ńm zakazy,

udostępnione zwiedzaj4cym elementy infrastruktury technicznej (np. barierki,

podesĘ, schody, piatformy, klamki, etc.) nie będą dezynfekowane. PĘn do

dezynfekc|i rąk będzie udostępniony w punkcie kasowym zamku.

§3.

1,. w związkll z wyłączeŃem części obiektów zamku w ojcowie do zwiedzania,

wysokość obowiązującej na ten obszar opłaty wstępu (za bilet normalny i

ulgowy) ulega obniżeniu do czasu ió udostępnienia i wynosi:

a) 6 zł bilet normalny,

b) 3 zł bilet ulgowy.

J.
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2. Zatząd,zenie wchodzi w życie z dniem 09 maja 2020 r.

Ojców, dnia; 08 maja 2020 r.

zatwietdzam:

i) \ lłl]KTolt
)Ń,\ \klClll l'||rkll NJrodowcgo

\,,Cłg",*-
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