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ZARZĄDZENIE nr 8 l2022

DYREKTORA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO
z dnia3.0. !1Ą!,.?9ll 2022 r.

w sprawie regulaminów turysĘcznego udostępnienia oraz obsługi Jąskini Ciemnej

i Jaskini Łokietka

podstawa prawna:

o art. 8e ust. I ustawy ,,O ochronie przyrody" z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jedn.

z2021 r.poz.1098),
o zarządzenie nr 38l202I dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego z dn.28 grudnia

t. w sprawie stawek opłat za udostępnianie obiektów Ojcowskiego P.N. w 2022 r,,

§l
1. Niniejszym wprowadza się regulamin turystyczny udostępnienią oraz obsługi J,

Ciemnej i Jaskini Łokietka, stanowiący zńączniki do niniejszego zarządzenia.

Zatządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Traci moc dotychczasowe zarządzenie rlr I2l202I dyrektora Ojcowskiego

Narodowego z dn. 6 maja 202I r. w sprmłie wprowadzenia tymczasowych regulam

turystycznego udostępnienią oraz obsługi Jaskini Ciemnej i Jaskini Łokietka;
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ZŃączniknr I

REGULAMIN

udostępniania turystycznego Jaskini Ciemnej i Jaskini Łokietka

§1
INFORMACJE OGOLNE

1. JASKINIA CIEMNA

1.1 Informacje ogólne o obiekcie turystycznym Jaskinia Ciemna (wraz z obozowiskiem
neandertalskim):

a) długośó trasy turystycznej (udostępnionej do zwiedzania): ok. 120 m,
b) średnia temperaturawewnątrzjaskini: ok. +8o C,
c) wilgotnośó wewnątrz wynosi ok.95oń,
d) łączny czas zwiędzania Iaskini i obozowiska neandertalskiego: ok. 30 min,
e) oświetlenie akumulatorowe.

1 .2. Utrudnienia podcz as zwiędzania:
a) strome podejście i schody - ze względu na ukształtowanie geomorfologiczne terenu

obiekt nieudostępniony dla osób z niepełnosprawnością ruchową (dot. np. wózków
inwalidzkich),

b) odległośó od punktu kasowego Jaskini do jej wejścia - 400 m; różnica wzniesień
- ok. 60 m,

c) prace archeologiczne w okresie letnim,
d) miejscami śliskie podłoze (kamienno-gliniaste),
e) bardzo niski strop w wejściu,
D obecnośó nietoperzy w pewnych okresach (co może skutkowaó skróceniem trasy

turystycznej ze względow ochronnych).

2. JASKINIA ŁOKIETKA

2.1. Informacje ogólne o obiekcie turystycznym JaskiniaŁokietka:
a) długość trasy turystycznej (udostępnionej do zwiedzania): ok.270 m,
b) średnia temperaturawewnątrzjaskini: ok. +8o 6,
c) wilgotność wewnątrz wynosi ok.95Yo,
d) czas zwiedzaniaJaskini: ok. 30 min,
e) jaskinia oświetlona elektrycznie.

2.2. U trudnienia podczas zwiedzania:
a) strome podejście i schody - ze względu na ukształtowanie geomorfologiczne

terenu obiekt nieudostępniony dla osób z niepełnosprawnością ruchową (dot. np.
wózków inwalidzkich),

b) miejscami wąskie korytarze z niskim stropem (niezalecane zwiedzanie obiektu
dla osob z klaustrofobią),

c) miejscami śliskię podłoże (kamienno-gliniaste).
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§2
OGOLNE ZASADY UDOSTĘPNIANIA JASKINI CIEMNEJ

i JASKINI ŁOKIETKA

1. Cennik zwiędzania, terminy i godziny otwarcia jaskiń regulowane są odrębn
zarządzeniem Dyrektora OPN, obowipującym w danym roku.
Wejścia do jaskiń oraz na pomost widokowy (stanowisko neandertalskie przy Jask
Ciemnej) odbywa się w oparciu o dowód uiszczeniawpłaty-paragon fiskalny, który j
biletem wstępu lub fakturę, otrzymywane podczas uiszczania obowiązującej opłaty
zwiedzanie w punkcie kasowym. W przypadku Jaskini Ciemnej kasa znajduje się 4
poniżej samego obiektu. W przypadku Jaskini Łokietka sprzeduż biletów odbywa si
kasie, która znajduje się ok. 200 m przed obiektem. Przy wejści
do Jaskiń nie jest prowadzonasprzedń biletów.
Przewodnik dyżurny oczekuje na turystów ptzed Jaskinią Ciemną i Łokietka.
Na terenie obiektów i w ich otoczeniu turyści zobowiązani są do
przepisów, określonych w ogólnych i szczegółowych zasadach
Oj cowskiego Parku Narodowego.

§3
INFORMA CJE SZCZEGÓŁ OWE DOT. UD O S TĘPNIENIA JASKŃ

1. JASKINIA CIEMNA

1 .I . Zasady ruliedzania:
a) liczbaosób mogących zwiedzió Jaskinię w jednym czasie: odZ do 60,
b) o możliwości zwiędzania w danym terminie i o danej godzinie decyduje kolejność

ptzybycia do kasy Jaskini i zakupu biletu (wydruku zkasy fiskalnej) - nie obowi
rezerwacje,

c) płatnośó za bilły kartą płatniczą lub gotówką w kasie Jaskini przed godz
zwiedzania,

d) zŃup biletu najpóźniej 20 minut przed planowaną godziną zwiedzania, ze wzg
lua czas dojścia od kasy do Jaskini,

e) po jaskini oprowadza przewodnik dyżumy (dotyczy grup bez uprawni
przewodnika i turystów indywidualnych),

0 w celu sprawnego regulowania ruchu turystycznego dopuszcza się wejścia
z uprawnionym do oprowadzania po jaskiniach OPN przewodnikięm
(posiadającym licencję z czerwonym napisem - poświadczającą odbycie stoso
szkoleń z oprowadzania po udostępnionych do zvłiedzania Jaskiniach OP
pomiędzy wejściami z przewodnikiem dyzurnym; o możliwości zwiedzania
ww. przewodnikiem każdorazowo decyduje kasjer w uzgodnieniu z przewodni
dyżurnym,

g) w Jaskini znĄduje się oświetlenie akumulatorowe, którego nie mogą
zwiedzający. Dopuszcza się doświetlenie ścieżki przejścia własnym
elektrycznym/elektronicznym, jeżeli nie oślepia ono przewodnika ani
uczestników zwiedzania; ze względów bezpieczeństwa nie jest
stosowanie otwartych żródęł ognia,

h) osoby, które nie posiadają biletu do jaskini, nie mogą przechodzió za
przewodnicką w momencie oczókiwania w tej przestrzeni turystów zbiletami,

m
w

4.
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i) zwiedzanie zprzewodnikiem dyżurnym odbywa się w języku polskim,
j ) zaklsp biletu do obiektu j est równoz naczny z akceptacją niniej szego regulaminu;

2. JASKINIA ŁoKIETKA

2.1, Zasady zwiedzania:
a) liczbaosób mogących zwiedzić Jaskinię w jednym czasie od 1 do 60,
b) o możliwości zvłiedzania w danym terminie i o danej godzinie decyduje kolejność

przybycia do kasy Jaskini i zakupu biletu (wydruku zkasy fiskalnej),
c) płatność za bilety kartą płatniczą lub gotówką w kasie Jaskini przed godziną

zwiedzania,
d) w Jaskini obowiązuje kolejność przybycia i zakupu biletu w kasie; nie obowiązuje

system rezerwacji wejśó na późniejsze godziny,
e) sprzedaż biletów na najbliższą godzinę wejścia konczy się na 10 minut

przed zwiedzaniem, zę względu na odległość kasy od wejścia do Jaskini,
0 po jaskini oprowadza przewodnik dyżumy (dotyczy grup bez uprawnionego

przewodnika i turystów indywidualnych),
g) w celu sprawnego regulowania ruchu turystycznego dopuszcza się wejścia grup

z uprawnionym do oprowadzania po jaskiniach OPN przewodnikiem ojcowskim
(posiadającym licencję z czerwonym napisem - poświadczającą odbycie stosownych
szkoleń z oprowadzania po udostępnionych do zwiędzania Jaskiniach OPN) pomiędzy
wejściami z przewodnikiem dyżurnym); o możliwości i godzinie zwrcdzania grup z
ww. przewodnikiem ojcowskim kńdorazowo i na bieżąco decyduje kasjer w
uzgodnieniu
z pr zew o dnikiem dyżurnym,

h) w Jaskini znajduje się system oświetlenie, którego nie mogą dotykać zwiedzający,
D zwiedzanie zprzewodnikiem dyżurnym odbywa się w języku polskim,
j ) zakup biletu do obiektu j est równoz naczny z akceptacją niniej szego regulaminu;

3. WYMOGI SANITARNE DLA ZW|EDZAJĄCYCH JASKINIE

1. Nalezy przestrzegaó obostrzeń epidemiologiczno-sanitarnych, określonych odrębnymi
przepisami obowiązującymi w kraju w danym okresie.

oGoLNE złsłov§ śe zpIEczENs TwA

1. Podczas zwiędzaniaobowiązują zakazy:
a) wykonywania fotografii zużyciem lampy błyskowej,
b) za\<łócaniaciszy,
c) niepokojenia nietoperzy,
d) oślepiania przewodnikaoraz innych uczestników zwiedzania własnym źródŁem

światła,
e) dotykania ścian jaskini oraz nacieków, ich odrywania, strącania i wynoszenia;
0 pozostawiania odpadów w miejscu innym niZ do tego przeznaczone.
g) wprowadzania zwierząt (z wyj ątkiem uprawnionych psów-przewodników osób

niedowidzących lub niewidomych)
h) poruszania się zwiedzĄących w Jaskini i na pomoście widokowym przy Jaskini

Ciemnej poza .vqtznaczoną trasą turysty czną)
i) oddalania od grupy,
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j) palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz wchodzenia osób w stanie nietrzeźwy
po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających,

k) wnoszenia przedmiotów mogących spowodowaó zagtożenie lub
mogących wywołaó panikę - w tym materiałów pirotechnicznych, miotaczy
broni palnej i innych przedmiotów wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy ,,O
i amunicji" z dn. 21 maja 1999 r. (tj. Dz.U .ż019 poz. 284 z późn. zm.),

D przechodzeniaprzezbariery znajdujące się na trasie zwiedzania.

2. W czasie zwiedzanianależy:
a) zńożyć odzież zapevłniającą komfort termiczny - z nwagi na panującą

j askiniach niską temperaturę,

b) podporządkować się wszelkim poleceniom przewodnika dotyczącym
c) przedwejściem do Jaskini okazaćparagon/bilet do kontroli.

3. Sposoby powiadamiania słuzb ratunkowych:

§5
SPRAWY POZOSTAŁE

1. Osoby nieprzestrzegające regulaminu i/lub poleceń przewodnika mogą
wyprowadzone z jaskini bez prawa zwrotu należności za uiszczony bilet
a w przypadku zniszczeń w obiekcie otaz nieptzestrzegania obowiązujących
lub obostrzeń sanitarnych, mogąpodlegaó karze wynikającej zprzepisów prawa.

służba ratunkowa Telefony
alarmowe bazowe

GOPR (Grupa Juraiska) 985; 601 100 300 34 315 20 00
Posotowie RatuŃowe II2: 999 12 424 427ż
Policia II2: 997 47 834 61 50
strażpożama II2; 998
straż parku 882 404 247,882 404 166 Iż 389 20 05 wew. 313

Strona 5 z 6


