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ZARZĄDZENIE nr 0412021

D\.REKTORA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO
z dnia 5,02.2021 r,

w spławie wpłowadzenia Ąmczasowego regulamina zwiedzania zamku kazimieą,owskicgo

w Ojcowie

Podstawa prawna:
, Art.8e ust. 1utazuy o ochronie przyrody zdnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jedno\ity Dz,|J.2020 r.

poz. 55),

o Zarządzęnie rt 02/2021 Dyrektora ojcowskiego Parku Narodowego z dn. 4.02..202I t. w sprqwie
udostępnienia turystycznego zamkuw Ojcowie i oraz Ekspozycji Mułeąlno-Przyrodniczej,

o Zarządzenie nr 0312021 Dyrektora ojcowskiego Parku Narodowego z dn. 4.02.2021 r.
w sprąwie stąwek opłąl zą udostępniąnie obiektów Ojcowskiegl P.N. w 202t r.,

o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 20ż1 r. zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie
ustanowienią określonych ograniczeń, nąkazów i ząkązów w zwiqzku z wystqpieniem stąnu epidemii;

§l
1. Z uwagi na obowiązujący reżim sanitarno-epidemiologiczny związany z walką

z pandemią COVID-19 oraz udostępnienie dla zwiedzających z dnięm 6.02.2021 r.

wszystkich obiektów na zamku w ojcowie, wprowadza się tymczasowy regulamin
zwiedzuia, stanowiący zńącznik nr 1 do przedmioto wego Zarządzenia.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z-ca Dyrektora
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Załącznik nr l

Czasowy regulamin dla zwiedzających dot. udostępniania do zwiedzania
ruin zamku kazimierzowskiego w Ojcowie

l. Zasady udostępniania zamku kazimierzowskiego w Ojcowie

a) Na podstawie Zarządzenie nr 02120ż1 Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego

z dn, 4.02.2021 w spruwie udostępnienia turystycznego zamku w Ojcowie i oraz Ekspozycji

Muzealno_przrrodniczej, udostępnia się do zwiedzania ruiny zamku kazimierzowskiego

w Ojcowie (zwanego dalej zamkiem) wraz z pomostem widokowym, dziędzińcem,

wieżą i basztąbramną (salą rycerską);

b) zwiedzanie jest możliwę codziennie w następujących terminach i godzinach:

Miesiąo Godziny otwarcia

II-III 10:00-15:00 (ostatnie wejście o 14.30)**

IV 9:00-16:00 (ostatnie wejście o 15.30) - 4.04 nieczynne

V-VII] 9:00-18:00 (ostatnie wejście o 17.30)x

9:00-16:00 (ostatnie wejście o 15.30)

X 9:00-15:00 (ostatnie weiście o 14.30)

* w niedziele i święta zamknięte o godz. póżniej,
** zamek czynny tylko w soboty, niedziele i święta;

bilet wstępu stanowi paragon z kasy fiskalnej, który naleźy zakupić w kasie zamku
przed zwiedzaniem. Preferowana płatnośó kartą płatniczą.
wysokość opłat określa cennik określony odrębnym Zarządzeniem, dostępny

na stronie internetowej www.ojcowski.ppn.gov.pl oraz w kasie,
zakup biletujest równoznaczny z akceptacja niniejszego regulaminu,
bilet należy zachować w przypadku kontroli. Uprawnia on do jednorazowego wejścia
na zamek w godzinach jego otwarcia.
zamek zwiedza się indywidualnie -bez przewodnika dyżurnego - w oparciu o panele

edukacyjne, \łystawy i multimedia,
w przypadku grup posiadających uprawnionego przewodnika, jest on odpowiedzialny
za przćkazanie odpowiednich treści mery,torycznych otaz zapewnienia organizacji
zwiędzania oprowadzanej grupy, które nie utrudni dostępu do części wewnętrznych
zamku innym zwiedzalącym; jednocześnie jest odpowiedzialny za przestrzeganie

przez uczestników wycieczki wszelkich zaleceh sanitamych wskazanych
w pkt. 2 niniejszego regulaminu oraz bezpiecznych warunków zwiedzanta,
zarządzający ma prawo ograniczyó udostępnianie wybranych części zamku lub całego

obiektu bez wcześniejszego powiadomienia, jeźeli istnieją ku temu przesłanki

sanitarne, techniczne lub pogodowe,
na teręnie zamku obowiązują następujące zakazy:

} dotykania eksponatów i elementów architektury, w tym wymienionych
w pkt. 2e niniejszego regulaminu,

} prŹechodzenia i wychylania się za barierki i inne zabezpieczenia, wchodzenia
i siadania na murach, stwarzania sytuacj i zagrożenia dla ludzi i obiektu,

c)

d)

e)

0

c)

h)

j)
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wnoszenia broni palnej,
wnoszenie niebezpiecznych i ostrych przedmiotów,
palenia tloniu oraz papierosów elektronicznych,
spożywania pokarmów i picia w wieży orazbaszcie bramnej zamku,
zabrania się zbliZania do okien w wieży zamku,
wprowadzania i wnoszenia zwierząL do wieży i baszty bramnej, z wyjątkiem
psów-przewodników osób niepełnosprawnych,
zwiedzania po spoźyciu alkoholu lub środków odu rzapcych,
pozostawiania odpadów poza miejscami wyznaczonymi
niszczęnia eksponatów, infrastruktury technicznej, gablot, ścian, elementów
Wyposażenia etc.

l) w trakcie zwiedzania obiektu należy stosowaó się do wszelkich poleceń obsługi zamku
lub uprawnionych pracowników Ojcowskiego Parku Narodowego;

2. Wymogi sanitarno-epidemiologiczne dla zwiedzających:

a) w baszcie bramnej (sali rycerskiej.1, wieży z^amku, platformie i punkcie widokowymplzy wieży może przebywać l os./15m2; poryższy zapis nie dotyczy osób
zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe o.u, oiób niepełnosprawnych
i ich opiekunów;

b) zuńedzający są zobowięani do zwiedzania wieży i baszty bramnej w maseczcelub przyłbicy. obiekt jest monitorowany. w razię stwierdzeńa naruszenia
przedmiotowego obowiązku, obsługa zamku, osobiście lub ptzez system audio zamku,
może nakazac natychmiastowe opuszczenie obiektu z kónsekwincjami w postaci:

} braku zwrotu kosztu zakupu bilet,
} skierowania sprawy o ukaranie do SANEPIDU;

c) zwiedzający mają obowiązek dezynfekcji rąk przed zwiedzanięm lub używania
własnych rękawiczek ochronnych; płyn dezynfekujący dostępny jest przy kasie

, oraz przed wejściem do wieży i baszty bramnej,
d) na dziedzńcu i platformie 

. 
widokowej należy zachowywać dystans społeczny

- min. 1,5 m, Zapis ten nie dotyczy osób zamieszkujących iazem oraz osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów,

e) bariery, bramy, klamki, 
- 
ławki, tablice edukacyjne oraz wszęlkie inne elementy

^ infrastruktury turystycznej i elementy architektoniczne zamku, nie są dezynfekowane,f) zabrania się dotykania gablot, rycin, ekranów, szyb zabezpieczu.lą"y"łr, 
"ł.ponuto.,,elementów lapidarium.

AI.-

X!"il*,-
ż-e, Dvr9ktOra

k) za niszczenie ww. elementów
epidemiologicznych wskazanych
odpowiedzialnośó karna.

oraz nieprzestrzegani ę zasad sanitarno-
w pkt. 2 niniejszego regulaminu grozi

ojcowskiego Parku Narodowego
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