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ZARZĄDZENIE nr3ll2020
DYREKTORA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO
, a"i" .9?.,.99.,...2020

r.

w sprawie wprowadzenia Ęmczasowych regulaminów oprowadzania wycieczek i turystów

indywidualnych po Jaskini Ciemnej

Na podstawie:

o

Ustawy

o

ochronie przyrody

z dnia 16

kwietnia 2004

r,

(tekst jednolity

Dz.U. 2020 poz. 55).

. Decyzji nr

HK-072-I-231/20 Powiatowej

w Krakowie z

dn.

Stacj

i

Sanitarno-Epidemiologicznej

22 maja 20ż0 r. w sprawie udostępnienia dla nviedzajqcych

obiektów Ojcowskiego Parku Nąrodowego, tj. Jaskini Ciemnej,

.

Ząrzqdzenia nr Zarządzenie nr 29120ż0 Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego

z dn. 01.06.2020

r. w sprawie udostępnienia tutyslycznego

Jaskini Ciemnej;

§1

1

.

się tymczasowe regulaminy oprowadzania wycieczek i turystów
indyrvidualnych po Jaskini Ciemnej, stanowiące zŃączniki nr \ i 2 do niniejszego

Wprowadza

Zarządzenia.

2.

Zarządze,nie wchodzi w ż,ycie z dniem podpisania.
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mgr ikż. Toma§ż Gieral

Załącznik nr 1
Czasowy regulamin dla zwiedzających dot. udostępniania Jaskini Ciemnej
do zwiedzania od 8 czerwca 2020 r. do odwołania

1. Zasady udostępniania Jaskini Ciemnej
a) od dnia 8 czerwca 2020 r. udostępnia się do zwiedzania Jaskinię Ciemną
wraz z pomostem widokowym,
b) wejścia odbywają się codziennie, o godz.: 9:00, 10.00, 11:00, 12:00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00,
c) liczba osób mogących zwiedzić Jaskinię w jednym czasie ze względów sanitarno
-epidemiologicznych: od 3 do 25,
d) obowiązuje rezerwacja telefoniczna zwiedzania:
• rezerwacja telefoniczna jest możliwa co najmniej 1 dzień przed wybranym
terminem zwiedzania,
• rezerwacje wyłącznie pod nr tel.: 123801011, w godz. 9.30-16.00,
O możliwości zwiedzania w danym terminie i o danej godzinie decyduje
kolejność zgłoszeń;
e) osoby z rezerwacją wejścia muszą stawić się przy kasie Jaskini najpóźniej 15 minut
przed planowaną godziną zwiedzania, po tym czasie rezerwacja ulega anulowaniu,
f) osoby nieposiadające rezerwacji telefonicznej mogą zwiedzić jaskinię tylko wówczas,
jeśli o danej godzinie będą wolne miejsca. Zakup biletów w punkcie kasowym w dniu
zwiedzania. O ewentualnej liczbie dostępnych miejsc informuje kasjer,
g) płatność za bilety w kasie Jaskini przed godziną zwiedzania. Preferowana płatność
kartą płatniczą,
h) po Jaskini oprowadza przewodnik dyżurny,
i) czas zwiedzania: ok. 30 min (w zależności od liczby osób zwiedzających),
j) w Jaskini znajduje się oświetlenie akumulatorowe, którego nie można dotykać.
Dopuszcza się doświetlenie ścieżki
przejścia własnym
oświetleniem
elektrycznym/elektronicznym, jeżeli nie oślepia to przewodnika ani innych
uczestników zwiedzania, a także nietoperzy,
k) Bariery, łańcuchy i inne zabezpieczenia w Jaskini oraz na całej długości widokowego
szlaku zielonego, a także w innych częściach Parku, nie są dezynfekowane,
l) Osoby, które nie o posiadają biletu do Jaskini, nie mogą przechodzić za schron
przewodnicki, w momencie oczekiwania w tej przestrzeni turystów z biletami,
m) Jaskinia Łokietka pozostaje zamknięta do odwołania.
2. Wymogi sanitarne dla zwiedzających:
a) Obowiązek noszenia maseczki lub przyłbicy w trakcie zwiedzania. Z obowiązku
wyłączone są osoby wskazane w § 17 ust.2 pkt. 3 Rady Ministrów z dnia 16 maja
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z występowaniem stanu epidemii (Dz. U z 2020 r. poz. 878 ze zm.).
b) Obowiązek dezynfekcji rąk płynem dostępnym przed wejściem do Jaskini Ciemnej.
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