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ZAIUĄDZENIE nr 4012020

DYREKTORA OICOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

z dnia28 sierpnia 2020.

w sprawie

udostępnienia turystycznego baszty obronnej oraz wieży bramnej

na zamku w Ojcowie

Podstąwa Prawna: alt. 8e ust. 1 z dnią 16.04,20u l, ,,0 ochronie puyrody" (tekst jedn, Dz.U. z 2020 l, Poz., 55)

§1.

1. Na podstawie przywołanego na wstępie aktu prawnego, w związkll z
udostępnieniem OPN dla celów furysĘcznych i. rekrearyjnych oraz stopniowym
znoszeniem przez Rząd RP obostrzeń zwlązanyc}l z pandemią koronawirusa w
tym również decyzją o możliwym z dniem 04 maja br. udostępnieniu dla
zwied,zający& obiektów kultury w oparciu o opinię Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (pismo z dnia 07 mĄa 2020 r.

o sygn. HK-O7ż-1"-157|20) i przygotowaniu nw. obiektów do bezpiecznego
funkcjonowania w reżimie sanitarnó - epidemiologicznym z dniem 29 sierpnia
br. zostaje udostępniony zwiedzającym na obszarze zamku w Ojcowie
ekspozycje w wieży bramnej zamku oraz w baszcie obronnej.
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§2.

Otwarcie dla zwiedzających ww. obiektów na zamku nie oznacza zniesienia na

obszarze Ojcowskiego P.N. obowiązujących nadal ograniczeń zwiry,anych z
działaniami prewencyjnymi w walce z pandemią koronawirusa - a więc
obowiązek między innymi:

a) zachowania bezpiecznej odległości min. 1,5 m pomiędzy poszczegóLnymi

osobami poruszającymi się w ww. obiektacĘ

b) stosowania przed wejściem do ww. obiektów zakrywania pIzez
zwiedzająqch twatzy i nosa np. maseczkami, przyłbieami etc. - pod rygofem
niewpuszczania do ww. obiektów osób nie posiadających założonych takich

osłoĘ

c) dezynfekcji rąk Ezcd_]egjśde6 do ww. obiektów oraz niedotykania w ich
wnętrzu barier, gablo! ścian, eksponatów, infrastruktury technicznej, etc.

Szczegołowe ograniczenia do których należy się obligatoryjnie stosować został
wskazane w serwisie Rzeczpospolitej Polskiej, link:

htęs://www. gov,p|web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Utrzymanie (stosowanie) wszelkich obowiąz,ljących zasad bezpieczeństwa także

wskazanych w niniejszym zarząd,zeniu, w zakresie związanym z zachowaniem

obowiązującego reżimu sanitarno - epidemiologicznego w walce z COVID-19
spoczywa po stronie osób zwiedzających.

Z uwagi na obszar parku narodowego i obowiązujące na nim zakazy,

udostępnione zwiedzającym elementy infrastrukfury technicznej (np. barierki,

podesty, schody, platformy, klamki, etc,) nie będą dezynfekowane. Płn do
dezvnfekcii rak iest udosteonionv zarówno w ounkcie kasowvm zamku iak i
przed weiściem do ww, obiektów,

§3.

1. W związku z udostępŃeniem do zwiedzania wszystkich obiektów na zamku w
Ojcowią wysokość obowiąĄącej opłaty wstępu (za bilet normalny i ulgowy) od

dnia 29 sierpnia br, zosĘe ustalona odrębnym zarządzeniem.

J.
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2, Zarząd,zenie wchodzi w życie z dniemŁ9 sierpnia 2020 r.

,IG

Ojców, dnia: 28 sierpnia 2020 r.

zatwietdzam:
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