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ZARZĄDZENIE nr

l2021

DYREKTORA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO
z

dnia.

. .

.06.

P.

.,9.,....2021 r.

w sPrawie wProwadzenia tymczasowych regulaminów turystycznego
udostępnienia
oraz obsługi Jaskini Ciemnej i Jaskini Łokietka

Podstawąprawna:

o
o
o

art, 8e ust.

1,

ustawy ,,O ochronie przyrody"

poz.55),

zarządzenie

nr

z

dnia 16 kwietnia 2004 t. (tekst jedn. Dz.IJ.

0312021 dyrektora Ojcowskiego

Parku Narodowego

w sprawie stawek opłat za udostępnianie obiektów ojcowskiego P.N.
w 2021 r.,

rozPorządzenie RadY Ministrów

z dn.

z

2O2O r.

04.02.2021 r.

z

dnia 29 kwietnia 2021 r. ,,ZmieniĄące rozporządzenie w sprawie
ustanowienią okreŚlonYch ograniczeń, nąkazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii,,
(Dz.U. z 2021 r. poz. 814)

§l

1.

WProwadza się tYmczasowe regulaminy turysĘcznego udostępnienia oraz
obsługi
Jaskini Ciemnej i Jaskini Łokietka, stanowiące zŃącznikido niniejsz ego zarządzenia.

2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3.

T r acą

a)

moc dotychczasowe zarządzenia:

nr Il2020

Dyrektora ojcowskiego Parku Narodowego

w sPrawie regulaminu oprowadzania wycieczek

i

z dn,

8.0L2020

r.

turystów indywidualnych po Jaskini

Łokietka i Ciemnej;
b) ttt 3112020 DYrektora Ojcowskiego Parku Narodoweg o

z

dn.

4 czerwca

2020 w sprawie

wProwadzenia ĘmczasowYch regulaminów oprowadzania wycieczek
inĄrw i dualny c h p o J as kini C i e mnej ;
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turystów

c) ff

4512020 Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego

w sprawie udostępnienia turystycznego Jaskini Łokietka,
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z

dn.

2l

wrzeŚnia 2020 r.

Załączniknr

I

TYMCZASOWY REGULAMIN
udostępniania turystycznego Jaskini ciemnej i Jaskini Łokietka

§1
INFORMACJE OGOLNE
1.

JASKINIA CIEMNA

o obiekcie turystycznym Jaskinia Ciemna (wraz z obozowiskiem
neandeftalskim):
a) długośćtrasy turystycznej: 72O m,
b) średnia temperatura wewniltrz jaskini: ok. +8o C,
c) wilgotnośćwewnątrzwynosi ok. 95Yo,
d) łącznY czas zwiedzania Jaskini i obozowiska neandertalskiego: ok. 30 min,
e) oświetlenieakumulatorowe.

1,1 Informacje ogólne

1.2. Utrudnienia podcz as zwiędzania:

a)

b)
c)
d)
e)
0

strome PodejŚcie i schody - obiekt nieudostępniony dla osób z niepełnosprawnością
ruchową (dot. wózków inwalid zkich),
odległośćod kasy Jaskini -- 400 m; r:ożnicawzniesień ok. 60 m,
prace archeologicznew oki.esie letnim,

miejscami śliskiepodłoże(kamienno-gliniaste),
niski strop w wejściu,
obecnoŚĆ nietoperzy w pewnych okresach (co może skutkować skróceniem trasy
turystycznej),
.'

2.

JASKINIA ŁOKIETKA

2.1. Informacje ogólne o obiekcie turystycznym Jaskinia Łokietka:
a) długośćtrasy turystyczneJ! 27O m,

b)

średniatemperaturawewnątrzjaskini: ok. +8o C,
c) wilgotnośćwewnątrz wynbsi ok.95%o,
d) czas zwiedzania Jaskini: Ók. 30 min,
e) jaskinia oświetlonaelektrycznie,

2.2. IJtrudnienia podcz as zwiedzanił:

a) strome podejście i

,

schody

obiekt nieudostępniony dla

z niepełnosprawnością ruchową (dot. wózków

osób

inwalidzkich),'
b) miejscami wąskie korytarze z niskim stropem (niezalecane zwiedzanie obiektu

c)

dla osób z klaustrofobią),
miejscami śliskiepodłoze (kamienno-gliniaste).

oGoLNE zAsADy r§3rrę.NIANIA JAsKIŃ

1,

Cęnnik zwiedzania przedmiotovvych jaskiń regulowany jest odrębnym zarządzeniem
Dyrektora OPN, obowiązującym w danym roku.
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2.

Ą

4.

Wejściado jaskiń oraz na pomost widokowy (stanowisko neandertalskie przy Jaskini
Ciemnej) odby*u się w oparciu o paragon fiskalny (bilet wstępu), który należy zakuPió
w kasie.-W przypadku Jaskini Ciemnej znajduje się ona 400 m poniZej samego obiektu
- przy wejśóiu do jaskini nie jest prowadzona sptzedń biletów. W przypadku Jaskini
Łokietka kasa znajduje się przed wejściem.
W przypadku laskini Cieńnej przewodnik dyżumy oczekuje na turystów w schronie
prród iaskinią lub w pomieszczeniu kasy. W przypadku Jaskini Łokietka Przewodnik
oczekuje na turystów w pomieszczeniu kasy.
Na terenie całego obiektu turyścizobowiązani są do przestrzegania przePisów,
określonych w ogolnych i szczegółowych zasadach udostępniania Ojcowskiego Parku
Narodowego.

§3
INFORMA CJE SZCZEGOŁOWE DOT. TYMCZAS OWEGO UDO STĘPNIENIA JASKINI
CIEMNEJ i JAKSINI ŁOKIETKA
1.

JASKINIA CIEMNA

a) od 7 mĄa ż02I r.

udostępnia się do zwtedzania Jaskinię Ciemną (okreŚlaną dalej
skrótem Jaskinia) wTaz z pomostem widokowym,
b) wejściaodbywają się codziennie, o godz.: 9:00, 10.00, 11:00, 12:00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00,
c) ltczbaosób mogących zwiedzić Jaskinię w jednym czasie: od 2 do 30,
d)

ob owi ązuj e r ezer w acj a te l efo ni czn a zw ie

dzanta:

o * prrypadku chęci zwiędzania dnia 7 maja, rezerwacja telefoniczna możIiwa
wtym dniu,
o w przypadku kolejnych dni rezerwaĄa telefoniczna co najmniej 1 dzień Przed
wybranym terminem,
o reŻerwacje wyłącznie pod nr tel.: 123891011, w godz. 9.30-16.00; o możliwoŚci
zwiedzaniaw danym terminie i o danej godzinie decyduje kolejnośó zgłoszeń.
e) preferowana płatnośózabilety kartąpłatnicząw kasie Jaskiniptzed godziną w której
ma nastąpi ó zwiedzanie,
f)' osoby z rezerwacją wejścia muszą stawió się przy kasie jaskini najpóźniej 25 minut
przedplanowaną godziną zwiedzaria, ze względu na czas dojściaod kasy do Jaskini.
Po tym czasie rezerwacja ulega anulowaniu.
g) w pizypadku braku kompletu rezerwacji telefonicznych na wejście o danej godzinie,
mozliwi jest zwiedzanie po zakupie biletu w kasie, do wypełnienia kompletu miejsc.
O ewentualnej liczbie dostępnych miejsc informuje kasjer,
h) po jaskini oprowadzaprzewodnik dyżumy,
i) Ózas zvłiedz,ania ok. 30 min (w zależnościod liczby osób zwiedzających),
ji w jaskini znajduje się oświetlenie akumulatorowe, którego nie można dotykaÓ.

się

doświetlenieścieżkiprzejściawłasnym oŚwietleniem
elettrycznym/elektronicznym, jeżeli nie oślepia ono przewodnika ani innYch

Dopuszcza

k)

D

w zwie dzania,
bariery, łńcuchy i inne zńezpieczenia w jaskini orazna całej długościwidokowego
szlaku zielonego, atŃ:żę w innych częściach Parku, nie są dezynfekowane,
osoby, które nie o posiadają biletu do jaskini, nie mogą przechodzió za budkę
przewodnicką w momencie oczekiwania w tej przestrzeni turystów z biletami;

ucze stnikó
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2.

JASKINIA ŁoKIETKA

od dnia 7.05.2021r. udostępnia się do zwiedzanialaskinię Łokietka,
b) wejścia odbywają się_codziennie (z wyjątkiem 1 listop ada2O}t
r.),
co 30 minut,
'sierpnia,
a)

c)

w

godz.: 9:00-18:30_(ostatnie wejście)od

t

maia do 31
9.00-17.30
we wrześniu,9.00-16:30 w pńdzier:niku, 9.00-15.30 w listopadzie;
d) Iiczba osób mogących zwiedzió Jaskinię w jednym czasie; ob 1
do-35 o..,
e) o mozliwoŚci zwiedzarlia w danym terminie i o danej godzinie
decyduje kolejnośó
przybyciado kasy Jaskini i zakupu biletu (wydruk zkasyńskalnej),
0 PłatnoŚÓ za biletY w kasie Jaskini przed, godziną zwiĆdzania. ńi.r.ro*ana płatność

kntąpłatniczą,

.

g) po Jaskini oprowadza przewodnik dyżvmy,
h) czas zwiedzania: ok. 30 min (w zależnościod liczby osób zwied
zających),
D w Jaskini znajduje się system oświetlenie, którego nie można aotytae,

j) barierY, łańcuchY, kraty i inne zabezpieczenia ń Jaskini
oruz ptzed,wejściemdo niej,
atakże w innych częściachParku, nie są dezynfekowane,
k) zakup biletu do obiektu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu,
3.
a)

WYMOGI SANITARNE DLA ZWIEDZAJĄCYCH JASKINIE

obowiąek noszenia maseczki zasłaniającej usta i nos w trakcie zwiedzania,

b) obowiązek dezYnfekcji rąk płynem dezynfókującym dostępnym przy:kasach,
schronie

przewodnickim Jaskini Ciemnej, kracie wewnętrznej Jaskini Łoki"t[u,
c) zachowanie dystansu
między zwiedzĄącymi; zapis ten nie dotyczy osób
1,5
zamieszkującYch wsPólne gospodarstwo domowe oraz^ osób niepełnosprównych
z opiekunami;

.

§4
ZASADY BEZPIECZBŃsTwł

1.

Podczas zwiedzaniaobowiązują zakazy:
a) wykonywania fotografii i filmowaniazvżyciem lampy błyskowej,
b) zal<łócaniaciszy,
c) niepokojenianietoperzy,
d) oŚlePiania Przewodnik a orz innych uczestnikó w zwiedzania fuódłemświatła
o skupionej wiązce,
e) dotykania ścianjaskini oraznacieków,
D pozostawiania odpadów w miejscu innym niż do tego ptzeznaczone.

g)

h)

D

j)

k)

l)

wProwadzan ia zwierząt (z wyj ątkiem uprawnionych psów_przewodników
osób

niedowidzących lub niewidomych)
poruszania się zwiedzającychw Jaskini i na pomoście widokowmpoza
W znaczoną tr asą turystyczną,
dotYkania oŚwietlenia akumulatorowego w Jaskini Ciemnej i stałego w Jaskini
Łokietka,
oddalaniaodgrupy,
Palenia tYtoniu, spożywania alkoholu oraz wchodzeniaosób w stanie nietrzeźwym
po spozyciu alkoholu lub innych środków odurzających,
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m)

wnoszenia przedmiotów mogących spowodować zagrożenie lub skaleczenie,

mogących wywołaó panikę - w tym materiałów pirotechnicznych, miotaczy gazu,
broni palnej i innych przedmiotów wymienionych w art. 4 ust. 1 Ustawy o broni
i amunicji z dn.21 mĄa 1999 r. (tj. DzU .20|9 poz.284 zpóźn. zm.),
n) przechodzeniaprzezbarieryznajdulącesięnatrasiezwiedzania.

2.

W czasie zwiedzantanależy:
a) założyćodzież zapewniającą komfort termiczny

- z

uwagi na panującą niską

temperaturę,

b)

c)

podporządkować się wszelkim poleceniom przewodnika,
przed wejściemdo jaskini okazaó paragon / bilet do kontroli.

3. Sposoby powiadamiania służbratuŃowych:
Telefony

służbaratuŃowa

GOPR (Grupa Jurajska)
posotowie Ratunkowe
Policia
strażpożama
straż parku

alarmowe
985; 601 100 300
999
II2; 997
998
882 404247,882 404 166

bazowę
34 3I5 20 00
lż 424 427ż
47 834 61 50

Il2

lI2

12389 20 05 wew. 313

§5
SPRAWY POZOSTAŁE
nieprzestrzegające regulaminu illub poleceń przewodnika mogą bYĆ
wyprowadzonę z jaskini bez prawa zwrotu należnościza uiszczony bilet wstęPu,
a'w plzypadku zniszczeń w obiekcie oraz nieprzestrzegania obowiązujących zakazów,
mogą podlegaó karzę finansowej w formie mandatu karnego.

1. osoby

§ o.r{.,"ł^r*oł z3ą^^ ..
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