Po!skie
Parki
Narodowe

Ojcowski
Park Narodowy

Ojców9

tel.:123892005

32-045SUŁOSZOWA
www.ojcowskiparknarodowy.pl e-mail: opnar@pro,onet,pl

D.010.15,2020

ZAIIZ,ĄDZENIE nr 43l202O
DYREKTORA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO
z

ónia'].1, w rześnia2020.

w

sprawie

udostępnienia turystycznego ekspozy cji ptzytodniczej oraz
działalnościOśrodkaEdukacyjno - Dydaktycznego w Ojcowie

(tekst jedn. Dz.u. z 2020 r. poz.,55)
Podstąwą prąWlą: ąrt, 8e ust.l z dnią 16.04_2004 r. ,,o ochronie ptzyrod!"

§1.

Na podstawie przywołanego na wstępie aktu prawnego, w związkll z
udostępŃeniem OPN dta celów furysty cznych i rekreacyjnych oraz

stopniowym znoszeniem ptzez Rząd RP obostrzeń związanych z pandemią
koronawirusa w tym równie ż decyzją o możliwym z dniem 04 maja br,
udostępnieniu dIa zwiedzających obiektów kultury w oparciu o opinię
Pństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (pismo z
dńa O7 maja 2020 r. o sygn, HK-072,1,-157l20) i przygotowaniu nw, obiektów

do bezpiecznego funkcjonowania w reżimie sanitarno - epidemiologicznym z
dniem 13 wrześniabr. zostaje ponownie:

a)

udostępniona zwiedzającym ekspozycja przyrodnicza Ojcowskiego PN,
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b) wznowiona działalnośćOśrodka Edukacyjno - Dydaktycznego OPN
z uwzględnieniem poniższych warunków.

1.

§2.

udostępnienie dla zwiedzających ekspozycji przyrodńczĄ i odbiorców zajęć
edukacyjnych nie ozlacza zniesienia na obszarze Ojcowskiego P.N.
obowiązujących nadal ograniczeń związanych z dzińaniami prewencyjnymi w

walce z pandemią koronawirusa - a więc obowiązku między innymi:

a) zachowania bezpiecznej odległościmin. 1,5 m pomiędzy poszczególnymi
osobami porus zającymi się w ww. obiektacĘ

b) stosowania przed wejściem do w.w. obiektów zakrywania przez
zwied,zających twarzy i nosa np. maseczkami, prąĄbicami etc. pod
rygorem
niewpuszczania do ww. obiektów osób nie posiadających założonychtakich

osłoŁ

c) dezynfekcji r4k przcd-rryęjseiem do ww. obiektów oraz niedoĘkania w ich
wnętrzu barier, gablot, ściaąeksponatów, infrastrukfury technicznej, etc. w
przypadku samodzielnej obsługi stanowisk do oglądania zdjęć 3D istnieje
również obowiązek dezynfekcji rąĘ
d) ograniczenia

ilośćosób korzystających z ww. obiektów zgodnie

obowiązującym tymczasowym regulaminem,

z

e) prowadzenia działalnościOśrodka Edukacyjnego

- Dydaktycznego Ęlko w
lormie zająć poza wnętrzem obiektów, a więc jedynie w przestrzeni otwartej
i/lub w formie zdalnej (elektronicznej).

szczegołowe ograniczenia do których należy się obligatoryjnie stosować zostaĘ
wskazane w serwisie RzeczpospoliĘ Polskiej, link:
https:l/www, gov.pVweb/koronawirus/akfu atre-zasady-i-ograniczenia

utrzymanie (stosowanie) wszelkich obowiązująryó zasad bezpieczeńsfwa także
wskazanych w niniejszym zarządzeniu, w zakresie związanym z zachowaniem
obowiązującego reżimu sanitarno - epidemiologicznego w walce z CoVID-19
spoczywa po stronie osób zwiedzających i korzystających z oleĘ edukacyjno
- dydaktycznej Parku.
3.

Z

tlwagi na obszar parku narodowego

i

obowiązujące na nim zakazy,
udostępnione zwiedzającym elementy irrfrastrukfury technicznej (np. barierki,
podesty, schody, platformy, klamki, etc.) nie będą dezynfekowane. Płn do
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przed wejściemdo ww. obiektów. Dezynfekowanie będzie przeprowadzanie
jedynie na stanowiskach (wraz z utządzeniami) do oglądania zdjęć 3D,
§3.
1,.

Wprowadza się tymczasowy regulamin zwieózania ekspozycji przytodŃczej
oraz dla Ośrodka Edukacyjno - Dydaktycznego OPN.
Zatządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
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Załącznlk nr
nr

4312020

l do

zarz,

z dn,17,09,20ż0 r,

Czasowy regulamin zwiedzania Ekspozycji Przyrodniczej OPN
od dnia 13 września2020 r. do odwołania

1.

Informacje ogólne:

do zwiedzania Ekspozycje
Przyrodni.czą w Centrum Edukacyjno-Muzealnym OPN,
b) ze wzg!ęd,ow sanitarnych film w sali kinowej (kominkowej) jest wyświetlany
13 września 2020 r, (niedziela) udostępnia się

a) od dnia

w wersii 2D,

c) Ekspozycję można zwiedzać codziennie,

z

wf ątkiem poniedziałków,

w godzinach:

Godziny otwarcia

Miesiąc

x

n

X

9@

XI

9:30-15:30 (ostatnie wejścieo 14.30)

* r-,i"d"i"ę
d)
e)

f)

9:30-16:30 (ostatnie wejścieo 15.30) "

i święta(z

wlątkiem

+

1.XI) ekspozycja jest czynna godzinę dłużej

1iczba osób mogących zwiedzić Ekspozycję w jednym czasie: od 3 do 25,

grupy

zorganizowane obowiązuje elektroniczna rezerwacja zwiedzania,

co najmniej 1 dzień przed wybranym terminem,
preferowana płatnośćza bileĘ przelewem 1ub kartą

plańicząw kasie ekspozycji

przed godziną zwiedzania,
slę przy kasie najpóźniej 10 minut
g)
' i."py z rezerwacj4 wejściamuszą stawić po
tym czasie tezerwacja ulega
przed planowaną godziną zwiedzania,

inulowaniu - bez możliwościzwrotll uptzednio uiszczonej opłaĘ,
h) istnieie możliwośćuprzedniego zgłoszenia rezygnacji z dokonanej wcześniej
rezerw acji,, wówczas:
- następuje zwrot wcześniej wniesionej opłaty*
- możliwa jest zamiana terminu zwiedzania"
*

z zastosowaniem warunku wskazanego w pkt, 1 g

braku kompletu zwied.zających z rezerwacji na wejścieo danej
godzinie, możliwe iest zwiedzanie po zakupie biletu w kasią do wypełnienia

i) w przypadku
j)

t;

kompletu miejsc; o ewentuainej liczbie dostępnych miejsc informuje kasjer,
bagaż podręczny, plecaki, parasolki itp. należy pozostawić w szatni obok kasy,
poźostałe ogólne zapisy regulaminu pozostająbez zmian (Zarządzenie nr 1612019
dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowe1o z dn. 1,.0L2019 w sprauie re{ulamifiu
zwiedzania Eksp ozy cji Przyr odniczej

),
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l) opłaĘ obowiązujące w

obiekcie określa odrębne Zarządzenie dyrektora

Ojcowskiego Parku Narodowego

m)

zakup biletu (wydruk

z kasy

fiskalnej)

z akceptacją niniejszego regulaminu;
2.

do obiekfu jest

równoznaczny

Wymogi sanitarno-epidemiologiczne dla zwiedzających:

a)

zwiedzający są zobowiązani do zwiedzania Ekspozycji w maseczce lub przyłbicy.
obiekt jest monitorowany. w razie stwierdzenia naruszenia przedmiotowego
obowiązku, obsługa ekspozycji, osobiście lub przezsystem audio centrum
Edukacyjno-Muzealnego, może nakazać natychmiastowe opuszczenie obiekfu
z konsekwencjami w postaci:

}
}

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

b) zwiedzający
c)

mają obowiązek dezynfekcji rąk przed, zwiedzaniem iub używania
własnych rękawiczek ochronnych; płyn dezynfeku|ący dostępny jest przy kasią
w trakcie zwiedzania, tam gdzie to możliwe, należy zachować dystans społecr.,y

min. 1,5 m. Zapis ten nie doĘczy osób zamieszkujących tazem,
zorganizowanycĘ osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,

8I|7p

d) bariery, gabloĘ, klamki, ławki oraz wszelkie inne elemenĘ infrastrukfury
turysĘcznej ekspozycjl, nie są dezynfekowane; wyjątkiem są okulary
w urządzeniach 3D, dezynfekowane po każdej grupie zwied,zających.
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