Polskie
Parki
Narodowe

Ojcowski
Park Narodowy

9

- 045 SUŁOSZOWA
www.ojcowskiparknarodowy.pl e-mail: opnar@pro.onet.pl
Ojców

te].: 123892005

32

D.010.10.2020

ZARZĄDZENIE nr ż7 l2O2O
DYREKTORA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO
z dnia18 maja2020.
w

fotografowania

Podstawaprąwną: art.

8e ust.

i

sprawie

filmowania na obszatze Ojcowskiego P. N.

1z dnią 16,04,2a04 r, ,,O ochfonie p/z!rod!"

(tekst jedn.

Dz.U. z 2020

r, poz., 55)

§1.

1. Na

podstawie przywołanego na wstępie aktu prawnego mając na uwadze
wytyczne Ministra Środowiska, w związktl z udostępnieniem OPN dla celów
turystycznych i rekreacyjnych oraz stopniowym znoszeniem przez Rząd RP
obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa w tym również decyzją o
możliwym z dniem 04 maja br. udostępnieniu dla zwiedzających obiektów
kulrury, z dniem 18 maja br. zostaje odwołany zakaz fotografowania i
filmowania oraz udostępnianie Parku dla celów zarobkowych (z zastrzeżeniem
wynikającym z obowiązującego zakazu wskazanego w aft. 15 ust. 1 p, 11 ustawy
z dnia 1,6 kwietnia 2004 r. ,,O ochronie przyrody") zarobkowania wprowadzony
zarządzeni,em dyrektora OPN nr 2112020 z 03 kwietnia br.
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§2.
1.

odwołanie wskazanego w § 1, zakazu nie oznacza zniesienia na obszatze
Ojcowskiego P.N. obowiązujących nadal ograniczeń związanych z d,ziŃaniami
prewencyjnymi w walce z pandemią koronawirusa - a więc obowiązek między

innymi:

a) zachowania bezpiecznej odległości2 m pomiędzy poszczególnymi osobami
poruszającymi się w ww. lokalizacjacĘ

b) zaktywanl,a

pIzez

zwiedzających

ww. obszar twatzy i

nosa

np. maseczkami, etc. (obszar placu zamkowego nie jest obszarem leśnym),

szczegółowe ograniczenia do których należy się obligatorf nie stosować zostaĘ
wskazane w serwisie Rzeczpospolitej Polskiej, link:
https://www, gov.pllweb/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Utrzymanie wszelkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa

wskazanych w niniejszym zarządzeniu w zakresie związanym
koronawirusa spoczywa po stronie osób zwiedzających,
J.

Z lwagi na

z

a

także
pandemią

i

obowiązujące na nim zakazy,
udostępnione zwiedzającym elementy infrastruktury technicznej (np. barierki,
podesĘ, schody, platformy, klamki, etc.) nie będą dezynfekowane. PĘn do
dezynfekcji rąk będzie udostępniony w punkcie kasowym zamku.

obszar parku narodowego

1,. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem

78 maja 2020 t.

TG

zatwietdzam:
l)}Rl..KI()lł

Ojców, dnia: 18 maja 2020 r.
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