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zAIuĄDzENIE nr P.b l2021,

DYREKTORA OICOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

z dnia}4lutego2021,.

W sPrawie

udostępnienia turystycznego zamku w Ojcowie oraz Ekspozycji
Muzealno - Przyrodniczej

Podstal,Ją prąwną: ąrt, 8e u§t. 1, z dnią 1,6.04.2004 r. ,,o ochronie ptzyrody" (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz., 55)

§1.

1. Na podstawie ptzywołanego na wstępie aktu prawnego maiąc na uwad.ze
rozpotządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sĘczŃa 20ż't r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczery nakazów i
zakazów w zwiryku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021, r. poz.207) o
możliwym z dniem 01 lutego br. udostępnieniu dla zwiedzających obiektów
takich jak galerie sztuĘ muzea i bibliotek zostaje udostępniony zwiedzającym
zamek w Ojcowie oraz Ekspozyc ja Przyrodnicza (bez sali kinowej)

}

strona 1 z 3



-l.

Zgodnie z obowiązującymi nadal obostrzeniami sanitarno - epidemiologicznymi

nieczynne są nadal pozostałe obiekty Parku udostępniane dla furystów (|askinia

Ciemna, Jaskin ia Łokietka),

§2.

Udostępnianie dla zwiedzających ww. obiektów następuje z zachowaniem

obowiązującego pełnego reżimu sanitarno - epidemiologicznego związanego

z dzińaniami prewencyjnymi w walce z pandemią koronawirusa - a więc z

obowiązkiem między irrnymi:

a) zachowania ptzez zwiedzaląrych bezpiecznej odległości 1,5 m pomiędzy

poszczególnymi osobami poruszającymi się w ww. lokalizacjacĘ

b) zakrywania przez zwiedzających twarzy i nosa np. maseczkami, etc. (obszar

placu zamkowego nie jest obszarem leśnym),

c) dezynfekcji rąk udostępnionymi przed wejściem do ww. obiektów pĘnami

dezynfekcyjnymi,

d) iednoczesnyn przebywaniu na platformie widokowej, na punkcie

widokowym prued basztą olaz wewnątrz baszty obronnej / sali ekspozyryjnej

w wieży bramnej nie więcej niż 1 osoby l 15 m2 powierzchni ww. obiektów

(ograniczenie to nie dotyczy osób zamieszkujących razem we wspólnym

8ospodarstwie domowym).

Szczegołowe ograniczenia do których naleźy się obligatorlnie stosować zostały

wskazane w serwisie Rzeczpospolitej Polskiej, link:

htĘs://www. gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Utrzymanie wszelkich obowiązująryó zasad bezpieczeństwa związanego z

obowiązującym reżimem sanitamo - epidemiologicznym w zakresie związanyrr.

z pandemią koronawirusa spoczywa po stronie osób zwiedzających,

Z uwagi na obszar parku narodowego i obowiązujące na nim zakazy,

udostępnione zwiedzającym elementy infrastrukfury technicznej (np. barierki,

podesty, schody, platformy, klamki, etc.) nie będą dezynfekowane. PĘn do

dezynfekcji rąk są udostępniane przezPark przed wejście do ww. obiektów.

§3.

1, Opłaty za udostępnienie ww. obiektów oraz harmonogram otwatcia dla

zwiedzających ww. obiektów został określone odrębnym zarządzeńem,

3.

Strona 2 Z 3



2. SzczegóĘ dotyczące sposobu udostępniania ww, obiektów zostĄ określone w
odrębnym regulaminie.

3. ZatządzeŃe wchodzi w życie z dniem 05 lutego 2021 r.

TG

zatwietdzam:

l)\'liEK I'ol.ł

Ojców, dnia: 04 lutego 2021 r.
C;,ffi":
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