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ZARZĄDZENIE

.9...12022

DYREKTORA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO
z
w sprawie wprowudzettia

dnia ..0.3.,.Q.|l....2022 t.

regulaminu turystycznego udostępnienia i obsługi

zamku kazimierzowskiego w oicowie

podstawą prawna:

o
o

art.8e ust. I ustawy ,,O ochronie przyrody"

z202I r.poz.1098),

z

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

zaruądzenie nr 38l202l dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego

z dn.28 grudnia2021

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

§l
1.

NiniejszYm wprowadza się regulamin turysĘczny udostępnienia oraz obsługi ząmku
w Ojcowie, stanowiący załączniki do niniejszego zaruądzenia.

2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ą

Traci moc dotychczasowe zaruądzenie nr 4l202I dyrektora Ojcowskiego Parku
Narodowego z dn.5 lutego 202I r. w sprawie wprowadzenia Ęmczasowego regulaminu

J.

nviedzania zamku w Oj cow ie.

";ffi;*:
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Zńączniknr

I

Regulamin dla zrviedzających zamek kazimierzowski w Ojcowie

§1
INFORMACJE OGOLNE
1.1 Informacje ogólne o obiekcie turystycznym zarnekw Ojcowie:
a) długośótrasy turystycznej (udostępnionej do zwiedzania): ok. 250 m,
b) zwiedzanie obejmuje dziedziniec oraz wieżę obronną (stołp) i basztę bramną, w
których znĄduje się oświetlenięotaz ekspozycje edukacyjne,
c) odległośćod punktu kasowego zamku do jego bramy wejściowej w baszcie
bramnej - ok. 100 m;
1

.2. Utrudnienia podcz as zwiędzania;

a)

b)

c)

d)

miejscami strome podejściai

schody ze

względu lua ukształtowanie
geomorfolo giczne terenu oraz zab7Ąkowe bariery architektoniczne obiektu - zarlek
nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościąruchową (dot. np. wózków
inwalidzkich),
możliwe prace archeologicznew okresie letnim,
miejscami śliskiepodłoże (kamienno-gliniaste),
brak toalety - nĄbliższe znajdują się w pobliżu parkingu w Ojcowie, ok. 300 m
od obiektu;

§2
OGÓLNE ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZAMKU
1.

Cennik zwiedzanią terminy

i

godziny otwarcia zamku regulowane są odrębnym

zaruądzeniem Dyrektora OPN, obowiązującym w danym roku.
2. Wejścienazarrckodbywa się w oparciu o dowód uiszczeniawpłaty-paragon fiskalny,
który jest biletem wstępu lub fakturę, otrzymywanepodczas uiszczania obowiązującej
opłaty zazvłiedzanie w punkcie kasowym.
Na terenie obiektów i w ich otoczeniu turyści zobowiązani są do przestrzegania
szczegółowych zasadach udostępniania
ogólnych
przepisów określonych
Ojcowskiego Parku Narodowego _ w tym ustalonych niniejszym regulaminem.
4. Na terenie całego obiektu znajduje się monitoring wizyjny.

w

i

§3
.
INFORMA CJE SZCZEGOŁOWE DOT. UD
1,1 .

Zasady twiędzania:.

a)

b)

c)
d)-

OS

TĘPNIENIA ZAMKU

płatnośóza bi\ety możliwa jest kartą pŁatniczą lub gotówką w kasie zamku - nie
obowipują rezerwacje,
bilet należy zachować w przypadku kontroli - uprawnia on do jednorazowego wejŚcia
na zamek w godzinach jego otwarcia,
zartek zwiedza się indywidualnie - bez przewodnika dyżnlmego, w oparciu o
istniejące panele edukacyjne, wystawy i multimedia,
w prŻypadku grup posiadających przewodnika, jest on odpowiedzialny zaprzekazanie
odpowiednictr treścimerytorycznych oraz zapewnienia orgartizacji zvłiedzania
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e)

oprowadzanej grupy, które nie utrudni dostępu do częściwewnętrznych zamku innym
zńedzaj ącym ; j edno c ześniej e st o dpowiedzialny za przestrze ganie przez ucze stników
wycieczki wszelkich zaleceńsanitarnych oruzbezpiecznychwarunków zwiedzania,
zuządzający ma prawo ograniczyó udostępnianie wybranych częścizamkv 1ub całego

D

sanitarne, techniczne lub pogodowe,
na terenie zamku obowiązują następujące zakazy;

obiektu bez wcześniejszego powiadomienia, jeżeli istnieją

ku temu przesłaŃi

i elektronicznych,

i siadania na murach, stwarzanta sytuacji zagrożeniadla ludzi i obiektu,

psów-przewodników osób niewidomych/niedowidzących,

wyposazenia etc.

g)

w trakcie zvliedzania obiektu należy stosowaó się do wszelkich poleceń obsługi zarrlku
lub uprawnionych pracowników Oj cowskiego Parku Narodowego ;

§4
WYMOGI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE
1.

Należy przesftzegaó obostrzeń epidemiologiczno-sanitarnych, określonych odrębnymi
przepisami obowiązującymi w kraju w danym okresie.

§5
SPRAWY POZOSTAŁE
1.1. Osoby nieprzestrzegające regulaminu i/lub poleceń kasjera mogą byó wyprowadzone
bez prawa zwrotu należnościza uiszczony bilet wstępu, a w ptzypadku zniszczeń
w obiekcie oraz nieprzestrzegania obowiązujących zakazów lub obostrzeń sanitarnych,
mogą podlegaó karze wynikającej z przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie
ptzyrody, kodeksu wykroczeń etc.
1.2. Sposoby powiadamiania służbratunkowych:

służbaratunkowa

GOPR (Grupa Juraiska)
Pogotowie Ratunkowe

Policia
strużpożarna
straz parku

Telefony
alarmowe
100 300
II2; 999
II2; 997
II2: 998
882 4044247,882404166
247.882 404 166

bazowe
34 3I5 20 00
12 424 4272
4] 834 61 50

985; 601

123892005wew.3B
wew.313
| 123892005
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