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ZARZĄDZENIE nr 39l2020

DYREKTORA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

zł sprawie zuptoluądzenią tymczasouych regulaminu zzuiedzalią ruin zamku

kązimietz olu ski ego w O j cozuie

Podstawa prawna:

. ustaua o ochronie przyrody z dnia 16 kuietnia 2004 l. (tekst jednolity DzU. 2020 poz. 55),

. decyzja powiatowej stacji sanitamo-Epidemiologicznej w krakouie u sprauie udostępnienia dla

zwiedzających obiektózu Ojcowskiego Parku Narodowego, tj. ruin zamku kazimierzouskiego w Ojcowie,

. ząrządzenie nr 4112019 Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego z dn. 31 grudnia 2019 r. w sprawie

u-ryrowadzenia stauek opłat za udostępnianie Ojcowskiego P.N. w sezonie 2020,

o aneks nr 7 z dnia 26 sierpnia 2020 t. do pouyższego zarządzenia;

§1

1,. Z lw agt na obowiązujący reżim sanitarno - epidemiologiczny związany
zwalka z pandemią COYID-'[,9 oraz udostepnieniem dla zwiedzających z dniem
29 sierpnia br. wszystkich obiektów na zamku w Ojcowie wprowadza się

tymczasowy regulamin zwiedzania ruin zamku kazimierzowskiego
w Ojcowie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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NIP 51_102314ź7
Załącznlk nr 1

Czasowy regulamin dla zwiedzających dot. udostępniania do zwiedzania
ruin zamku kazimierzowskiego w Ojcowie

od dnia 29 sierpnia 2020 r. do odwołania

1. Zasady udostępniania ruina zamku kazimierzowskiego w Ojcowie

a) od dnia 29 sierpnia 2020 r. udostępnia się do zwiedzanla ruiny zamku
kazimierzowskiego w Ojcowie (zwanego dalej zamkiem) wraz z pomostem

b) zwiedzanie jest możliwe codziennie w następujących terminach i godzinach:

Miesiąc Godziny otwarcia

VIII 9:00-17:00 (ostatnie wejście o 16:30)+

x 9:00-16:00 (ostatnie wejście o 15:30)*

X 9:00-15:O0 (ostatnie wejście o 14:30)+

XI 10:00-15:00 (ostaŁnie wejście o 14,30)**

* w niedziele i święta zamknięte o 4odz. późńej,
** zamek czyrny tylko w soboĘ niedziele i święta (z wyjątkiem 1 XI);

c) bilet wstępu stanowi paragon z kasy fiskalnej , ktory należy zakupić w kasie
zamku przed zwiedzaniem. Preferowana płatność kartą płatniczą.

d) wysokość opłat okreśia cennik dostępny na stronie internetowej
www,ojcowski.ppn.gov.p1 oraz w kasie,

e) zakup bilefu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu,,
f) bilet należy zachow ać w przypadku kontroli, Uprawnia on do jednorazowego

wejścia na zamek w godzinach jego otwarcia,
g) zamek zwiedza się indywidualnie - bez przewodnika dyżutnego - w oparciu

o panele edukacyjne, wystawy i multimedia,
h) w przypadku grup posiadających uprawnionego przewodniką jest on

odpowiedzialny za przekazanie odpowiednich treści merytorycznych oraz
zapewnienia organizacji zwiedzania oprowadzanej grupy, które nie utrudni
dostępu do części wewnętrznych zamku innym zwiedzającym; jednocześnie
jest odpowiedzialny za przestrzeganie ptzez lczestników wycieczki
wszelkich zaleceń sanitarnych wskazanych w pkt. 2 niniejszego regulaminu
or az bezpiecznych warunków zwiedzania,

i) zarządzający ma prawo ograniczyć udostępnianie wybranych części zamku
lub całego obiektu bez wcześniejszego powiadomienia, jeżeli istnieją ku temu
przesłanki sanitarne, techniczne 1ub pogodowe,
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j) na terenie zamku obowiązują nastepujace zakazy:

} dotykania eksponatów i elementów architektury, w tym wymienionych
w pkt. 2e niniejszego regulaminu,

} przechodzenia i wychylania się za barierki i inne zabezpieczenia,

wchodzenia
i siadania na murach, stwatzania sytlacji zagrożenia dla 1udzi i obiektu,

} wnoszenia broni patnej, amunicji oraz materiŃów wybuchowych
i łatwopalnych

} wnoszenie niebezpiecznych i ostrych przedmiotów,
} używania otwartego ognia w tym palenia tytoniu oraz papierosów

elektronicznych,
} spożywania pokarmów i picia w wleży orazbaszcie bramnej zamku,
} zabrania się zbliżania do okien w wieży zamkt:, oraz wchodzenia na

barierki i parapeĘ
ts wprowadzania i wnoszenia zwierząt do wieży i baszĘ bramnej,

z wf ątkiem psów-przewodników osób niepełnosprawnych,
} zwiedzania po spożyciu alkoholu 1ub środków oduzających,
} pozostawiania odpadów poza miejscami wyznaczonymi,
} niszczenia eksponatów, infrastrukfury technicznej, gablot, ściary

elementów wyposażenia etc,

k) za niszczenie ww, elementów oraz nieprzestrzeganie zasad sanitarno-

epidemiologicznych wskazanych w pkt, 2 niniejszego regulaminu grozi

odpowiedzialność karna.
1) w trakcie zwiedzania obiektu należy stosować się do wszelkich poleceń

obsługi zamku lub uprawnionych ptacowników Ojcowskiego Parku
Narodowego;

2. Wymogi sanitarno-epidemiologiczne dla zwiedzających:

a) zwiedzający są zobowiązani do zwiedzania wieży i baszty bramnej

w maseczce |ub ptzyłbicy. Obiekt jest monitorowany. Y,ł razie stwierdzenia
naruszenia przedmiotowego obowiązku, obsfuga zamku, osobiście lub przez
system audio zamku, może nakazać natychmiastowe opuszczenie obiektu z

konsekwencjami w postaci:

} braku zwrotu kosztu zakupu bilet,
} skierowania sprawy o ukaranie do SANEPIDU;

b) zwiedzalący mają obowiązek dezynfekcji rąk przed zwiedzaniem lub

lżywani,a własnych rękawiczek ochronnych; pĘn dezynfekujący dostępny
jest przy kasie oraz przed wejściem do wieży i baszty bramnej,
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c) na dziedzińcu i platformie widokowej należy zachowywać dystans społeczny

- min. 2 m. Zapis ten nie dotyczy osób zamieszkujących razem, gtlJp

zorganizowanyó osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,
d) bariery, bramy, klamki, ławki, tablice edukacyjne oraz wszelkie inne elementy

infrastrukfury turystycznej i elemenĘ architektoniczne zamku, nie są
dezynfekowane,

e) zabranla się dotykania gablot, ryciĄ ekranóW, szyb zabezpieczalących,
eksponatów, elementów 1apidarium.
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