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DYREKTORA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

z dnia ..9!,.9.h.... 2ole r.

w sprawie:

w sprawie regulamindw oprowadzania wycieczek i turystriw indywidualnych po laskini

tr okietfu i Ciemnei

Na podstawie:

. Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity D2.U.2018

poz. 1614)

$r
Wprowadza sig regulaminy oprowadzania wycieczek ituryst6w indywidualnych po Jaskini Lokietka i

Ciemnej stanowi4ce zal4cznik nr I i2.

$2

Zar z.qdzenie wchodzi w Lrycie z dniern podpisania.
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Zal4cznik w 1

do zarzqdzenia dyrektora OPN

RF],GI]LAMIN
oprowadzania wycieczek i turyst6w indywidualnych po Jaskini Lokietka

$1
INFORMACJE OGOLNE

L Informacje og6lne o obiekcie turystycznym Jaskinia tr-okietka:

a) dtugo$6 korytaruy: 320 m,
b) diugoSi trasy turystycznej : 270 m,
c) Srednia temperatura wewn4trz jaskini: ok. +8o C,

d) wilgotnoSi wewn4trz wynosi ok. 95Yo,

e) czas zwiedzania Jaskini: ok. 30 min,
f) jaskinia oSwietlona elektrycznie.

2. Utrudnieniapodczaszwiedzania:
a) strome podejScie i schody - obiekt nieudostgpniony dla os6b z niepelnosprawnoSci4 ruchow4 (dot.

w6zk6w inwalidzkich),
b) miejscami w4skie korytarze z niskim stropem (niezal ecane zwiedzanie obiektu dla os6b z

klaustrofobi4),
c.1 miejscami Sliskie podloZe.

$2
ZASADY UDOSTEPNIANIA

1. Jaskinia Lokietka otwarta jest w terminach i godzinach regulowanych odrgbnym zarz4dzeniem

Dyrektora OPN, obowi4zuj4cym w danym roku.

2. Wej(cie do Jaskini odbywa sig w oparciu o zakupiony bilet wstgpu. Bilet naleZy zakupii w kasie

Jaskini tr okietka znajduj4cej sig 50 m od samego obiektu.

3. Zwiedzanie dla turyst6w indywidualnych oraz grup nieposiadaj4cych uprawnionego przewodnika,
odbywa sig wyl4cznie z przewodnikiem dy2urnym, w grupach od 10 do 80 os6b co 30 min., a w razie

nrniejszej liczby zwiedzaj4cych, o pelnych godzinach.

4. Pierwsze wejScie do jaskini jest o 9.30.

5. Ostatnie wejScie jest 30 min przed zarrknigciem jaskini.

6. Grupy oprowadzane przez przewodnik6w tzw. ojcowskich zwiedzajq jaskinig poza kolejnoSci4, w
odstEpach 10 minutowych po wejSciu przewodnika dyZurujqcego.

7. W przypadku awarii o6wietlenia elektrycznego dop,tszcza siE zwiedzanie obiektu ze Swiecami,
wydawanymi przez przewodnika dyZurnego.

8. Poruszanie sig zwiedzaj4cych w Jaskini jest dozwolone tylko po wyznaczonej trasie turystycznej.

9 . Szczeg6ly dotycz4ce organizacji zwiedzania znajduj4 sig na tablicach informacyjnych przy Jaskini.

10. Na lerenie calego obiektu tury5ci zobowi4zani sq do przestrzegania zasad udostgpniania Parku,
okre6lonych w o96lnych i szczeg6lowych zasadach udostqpniania Ojcowskiego Parku Narodowego



1 1. Podczas zwiedzania obowi qztj4 zakazy:
a) wykonywania fotografii z l2yciem lampy blyskowej,
b) nagrywania film6w,
c) zakl6cania ciszy,
d) niepokojenianietoperzy,
e) oSlepiania przewodnika oraz innych uczestnik6w zwiedzania 2r6dlem Swiatla o skupionej wiqzce,
f) dotykania Scianjaskini oraz naciek6w,
g) pozostawiania odpad6w w miejscu innym niz d.o tego przeznaczone.
h) wprowadzania zwierz4t (z wyj4tkiem uprawnionych ps6w-przewodnik6w os6b niedowidz4cych

lub niewidomych)

$3
ZASADY BEZPIECZENSTWA

1. Podczas zwiedzania jaskini zabrania sig:
a) oddalania od grupy,
b) dotykania urz4dzeri elektrycznych,
c) palenia tytoniu, spozywania alkoholu oraz wchodzenia os6b w stanie nietrzeZwym po spoZyciu

alkoholu lub innych Srodk6w odurzaj4cych,
d) wnoszenia przedmiot6w mog4cych spowodowaO zagrohenie lub skaleczenie, mog4cych wywolai

panikg,
e) przechodzenia przez bariery znajdujqce sig na trasie zwiedzania.

2. W czasie zwiedzania nalely'.
a) zatoZyd odzieZ zapewniaj4c4 komfort termiczny,
b) podporz4dkowai sig wszelkirn poleceniom przewodnika,
c) przed wej5ciem do jaskini okazai bilet do kontroli.

3. Sposoby powiadamiania sluZb ratunkowych:

Slu2ba ratunltowa Telefony
alarrlowc bazorve

(iOPI{ (Glupa .lurajslia) 985: 601-100-300 34-3 15-20-00
l)ogolor.vic ltalunkou,c l12 999 12-424 42 72
Policja 112; 997 1 2-3 80- 1 0-25
StlaZ I)oZarna 112; 998
S1ra2 l)arku 882 104 247 .8U2 404 166 12-itl9-20-05 rvov. 108

sPRAwy fJrorro"u
1 . Osoby nie przestrzegaj4ce regulaminu i/lub polecei przewodnika mog4 by6 wyprowadzone z jaskini

bez prawa zwrotu nale2noSci za uiszczony bilet wstgpu, u * p.rypudk, )niszl)en w obiekcie mog4
podlegai karze finansowej.

2. Za wypadek powstaly z powodu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, opN nie ponosi
odpowiedzialnoSci.

3. Dodatkowe informacje oraz ksiqZka skarg i wniosk6w znajduje sig w kasie Jaskini.
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Zal1cznik nr 2

do Zarzqdzefia DyT ektora OPN

REGULAMIN
oprowadzania wycieczek i turyst6w indywidualnych po Jaskini Ciemnej

$1
INFORMACJE OGOLNE

1. Informacje og6lne o obiekcie tuystycznym Jaskinia Ciemna (wraz z obozowiskiem

neandertalskim):
a) dlugoS6 korytarzy:2}9 m,
b) dlugodd trasy turystycznej: 120 m,
c) Srednia temperatura wewn4trz jaskini: ok. +8o C,

d) wilgotnoSd wewn4trz wynosi ok. 95%,
e) l4czny cz.as zwiedzania Jaskini i obozowiska neandeftalskiego: ok. 30 min.
1) brak o6wietlenia elektrycznego.

2. Utrudnienia podczas zwiedzania:
a) strome podejScie i schody - obiekt nieudostgpniony dla os6b z niepelnosprawnoSci4

ruchow4 (dot. w6zk6w inwalidzkich),
b) prace archeologiczne,
c) miejscami Sliskie podloze.
d) niski strop w wejSciu,
e) jaskinia oSwietlana wyt4cznie Swiecami,
f) obecnoSi nietoperzy w pewnych okresach (co moze skutkowai sk6ceniem trasy

turystycznej).

$2
ZASADY UDOSTEPNIANIA

1. Jaskinia Ciemna otwarla jest w terminach i godzinach regulowanych odrgbnym zaru4dzeniem

Dyrektora OPN, obowi4zuj4cym w danym roku.

2. Wej6cie do Jaskini oraz na pomost widokowy (stanowisko neandertalskie) odbywa sig w
oparciu o zakupiony bilet wstgpu. Bilet nale2y zakupi6 w kasie Jaskini Ciemnej,400 m ponizej

samego obiektu. Przy wejdciu do jaskini nie jest prowadzona sprzedaz bilet6w.

3. Zwiedzanie dla turyst6w indywidualnych oraz grup nieposiadaj4cych uprawnionego
przewodnika, odbywa sig wyl4cznie z przewodnikiem dy2urnym, w grupach do 50 os6b o
pelnej godzinie.

4. Pierwsze wejScie jest o godzinie 10.30,

5. Ostatnie wejScie jest 1 godzinE przed zamknigciem jaskini.

6. Grupy oprowadzane przez przewodnik6w tzw. ojcowskich zwiedzaj4 jaskinig poza kolejnoSci4,
w odstgpach 10 minutowych po wejSciu przewodnika dy2uruj4cego.

7. Zwiedzanie jaskini odbywa sig ze Swiecami, wydawanymi przez przewodnika dyZurnego, w
ilo6ci 1 Swieca na 3-6 turyst6w.

8. Poruszanie sig zwiedzaj4cych w Jaskini i na pomoScie widokowym dozwolone jest tylko po
wyznaczonej trasie turystycznej.



9. Przewodnik dylurny oczekuje na tuyst6w w schronie przy zielonym szlaku, przed jaskiniq lub
w kasie Jaskini Ciemnej.

10. Poza przewodnikiem dyzurnym oraz przewodnikami ojcowskimi, po obiekcie mog4
oprowadza6 uprawnieni lektorzy zajg6 Srodowiskowych (zgodnie z kolejnoSci4 oczekujqcych
grup), posiadaj4cy stosowne uprawnienia (po zgloszeniu wejScia przewodnikowi dyZurnemu).

1 1. Na terenie calego obiektu turySci zobowiEzani sq do przestrzegania zasad udostgpniania Parku,
okredlonych w og6lnych i szczeg6lowych zasadach udostgpniania Ojcowskiego Parku
Narodowego.

12. Podczas zwiedzania obowiEzuj4 zakazy:
a) wykonywania fotografii z uZyciem lampy blyskowej,
b) nagrywania fihn6w,
c) zakl6cania ciszy,
d) niepokojenia nietoperzy,
e) oSlepiania przewodnika oraz innych uczestnik6w zwiedzania 2r6dlem iwiatla o skupionej

wi4zce,
1) dotykania Scianjaskini oraz naciek6w,
g) pozostawiania odpad6w w miejscu innym niz do tego przeznaczone.
h) wprowadzania zwierz4t (z wyj4tkiem uprawnionych ps6w-przewodnik6w os6b

niedowidz4cych lub niewidomych)

l.

s3
ZASADY BEZPIECZENSTWA

Podczas zwiedzania obiektu zabrania sig:
a) oddalania od grupy,
b) palenia tytoniu, spo2ywania alkoholu otaz wchodzenia os6b w stanie nietrzeZwym po

spoZyciu alkoholu lub innych Srodk6w odurzaj4cych,
c) wnoszenia przedmiot6w mogqcych spowodowa6 zagroZenie lub skaleczenie, mog4cych

wywolai panikg,
d) oSlepiania przewodnika oraz innych uczestnik6w zwiedzania Zrodlem Swiatla o skupionej

wi1zce,
e) przechodzenia przez bariery znajduj4ce sig na trasie zwiedzania.

W czasie zwiedzania nale2y:
a) zaloiry1 odzieL zapewnlaj4c4 komfort termiczny,
b) podporz4dkowai sig wszelkim poleceniom przewodnika,
c) przed wej5ciem do jaskini okazai bilet do kontroli.

Sposoby powiadamiania slu2b ratunkowych:

SltrZbir lallurkorva Tcleibny
alarlnorve bazou,e

(iOPR (Glupa Juraiska) 985:601-100-300 3,+-3 15-20-00
I)ogotowic l{a1unkor.r,c 112: 999 12-421 12 72
I']olicja 112: 991 l2-3 80- l0-25
Stl aZ Pcl7an1zr 112; 998
S1ra2 Parku 882 104 217.882 404 166 12-3 89-20-05 r,n cw. 1 08

\



$4
SPRAWY POZOSTAI.ts

1. Osoby nie przestrzegajqce regulaminu i/lub poleceri przewodnika mog4 byi wyprowadzone z
jaskini bez prawa zwrotu naleZno ict za uiszczony bilet wstgpu, a w przypadku zniszczei w
obiekcie mog4 podlegai karze finansowej.

2. Za wypadek powstaly z powodu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, OPN nie ponosi

odpowiedzialnoSci.

3. Dodatkowe informacje orazksi4lka skarg i wniosk6w znajduje sig w kasie Jaskini.
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