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DYREKTORA OICOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO
z dnia06 mĄa2021,

r.

W SoIaWre

udostępnienia turystycznego obiektów Ojcowskiego PN

Podstawa Prawna: art. 8e ust. 1 z dnia 1,6.04.2004 r. ,,O ochronie

1. Na

przytoĘ" (tekst

jedn, Dz.l]. z 2020 r. poz., 55)

§1.

podstawie przywołanego na wstępie akfu prawne8o, mająe na uwadze
rozPorządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające
tozPorządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczen, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.IJ. z 2021, r. poz.81,4)

zostĄą udostępnione zwiedzĄącym Zamek w Ojcowie, Ekspozycja
PrzYrodnicza (bez sali kinowej), }askinia Ciemna i }askinia Łokietka z

zachowaniem wymogów bezpieczeństwa
wskazanego w § 2.

sanitarno

epidemiologicznego
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§2.

'],. U,dostępnianie dla zwiedzĄ4cych ww. obiektów następuje z zachowaniem
obowiązuiącego pełnego reżimu sanitarno - epidemiologicznego związanego
z dziŃaniami prewencyjnymi w walce z pandemią koronawirusa - a więc z
obowiązkiem między innymi:
a) zachowania ptzez zwiedzających bezpiecznej odległoŚci 1,,5 m pomiędzy
poszczególnymi osobami poruszaj1cymi się w ww. Iokatizagach,
b)

w obiektach zamkniętych zakrywania przez zwiedzających twarzy
ob ow

iązującymi

m as

e

i

nosa

czkami,

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

jednocze§nym przebywaniu na platformie widokowej, fld punkcie
widokowym przed basztą, wewnątrz baszĘ obronnej l sali ekspozycyjnej w
wieży bramnej oraz w obydwu }askiniach nie więcej ńż losoby / 15 m2
powierzchni ww. obiektów (ograniczenie to nie doĘczy osób
zamieszkujących t azem we wspólnym gospod arstwie domowym).

Szczegołowe ograniczenia do których nalezy się obligatoryjnie stosowaĆ zostŃy
wskazane w serwisie Rzeczpospolitej Polskiej, link:
https ://www. gov. p|web/koronawirus/akfu alne-zasady-i-o grani czenia
2.

Utrzymanie wszelkich obowiązującycŁ,l zasad bezpieczeństwa związanego z
obowiązująqm rezimem sanitarno - epidemiologicznym w zakresie związanym
z pandemią koronawirusa spoczywa po stronie osób zwiedzających.
obszar parku narodowego i obowiązujące na nim zakazy,
udostępnione zwiedzĄącym elementy infrastrukfury technicznej (np. barierki,
podesty, schody, platformy, klamki, etc.) nie będą dezynfekowane. PĘny do

Z uwagi na

dezynfekcji rąk są udostępni ane ptzez Park przed wejŚciem do ww. obiektów.

§3.
,],.

Opłuty za udostępnienie ww. obiektów otaz harmonogram otwarcia dla
zwie:dzająqch ww. obiektów zostĘ określone odrębnym zarządzeniem.
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2.
3.

Szczegóły dotyczące sposobu udostępniania ww. obiektów

zostĘ

określone w

odrębnym regulaminie.

Zarządzeńe wchodziw życie z dniem 07 majabt., aw ptzypadku udostępnienia
Zamkru w Ojcowie orazBkspozycii Przyrodniczej z dniem 08 maja br.

4. Tracą moc

doĘchczasowe zatządzenia dot. zamknięcia udostępnianych
fi;rysĘczńe ptzez Park obiektów w związku z pandemią COVID 19.
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Ojców, dnia: 06 maja 202Tt.
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