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ZARZĄDZENIE rr llż020
DYREKTORA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Z dnia 8.01 .2020 r.

w sprawie regulaminu optowadlania wycieczek i turyslów indywitludnych po Jaskini Łokietka

i Ciemnej

Na podstawie:

. Ustalvy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.IJ.2018
poz, 1614 zpóźn. zm,);

§1

1 , Wprowadza się regulamin oprowadzania wycieczek i turystów indyrvidualnych

po Jaskini Łokietka i Ciemnej, stanowiący zńączniki ra 1 i 2 do niniejszego

Zarządzenia.

Traci moc Zarządzenie rlr 1612019 dyrektora OPN z dnia 1 kwietnia 2019 w sprawie

regulaminu oprowadzania wycieczek i turystów indywidualnych po Jaskini Łokietka

i Ciemnej.

3. Zarządzcnie wclrodzi w życie z dniem podpisania,
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Załącznik nr 1

do zaruądzenia dyrektora OPN

REGULAMIN
oprowadzania wycieczek i turystów indywidualnych po Jaskini Łokietka

§1
INFORMACJE OGOLNE

1 . Informacj e ogólne o obiekcie turystycznym Jaskinia Łokietka:
a) długośó trasy turystycznej:270 m,
b) średnia temperatura wewnątrz jaskini: ok. +8o C,
c) wilgotnośó wewnątrz wynosi ok. 95%,
d) czas zwiedzania Jaskini: ok, 30 min,
e) jaskinia oświetlona elektrycznie.

2, Utrudnienia p odczas zwiędzania,,
a) strome podejście i schody - obiekt nieudostępniony dla osób z niepełnosprawnoŚcią ruchową

(dot, wózków inwalidzkich),
b) miejscami wąskie korytarze z niskim stropem (niezalecane zwiędzante obiektu dla osób

z klaustrofobią),
c) mieiscami śliskie podłoże (kamienno-gliniaste).

§2
ZASADY UDOSTĘPNIANIA

1. Jaskinia Łokietka otwarta jest w terminach i godzinach regulowanych odrębnym zarządzeniem

Dyrektora OPN, obowiązującym w danym roku.

2. Wejście do Jaskini odbywa się w oparciu o paragon fiskalny i / lub bilet wstępu, który należy zakuPiĆ

w kasie Jaskini Łokietka, znajdującej się 50 m od samego obiektu.

3. Zwiędzanie dla turystów indywidualnych oraz grup nieposiadających uprawnionego Przewodnika
co 30 min.

1. Pierwsze wejście do jaskini jest o godzinie 9.15, podana w odrębnym zatządzeniu Dyrektora OPN
godzina zamknięcia Jaskini jest jednocześnie godziną ostatniego wejścia.

4. Grupy oprowadzane przez przewodników tzw. ojcowskich zwiedzają Jaskinię poza kolejnoŚcią,

w odstępach 10 minutowych po wejściu przewodnika dyZurującego.

5. W przypadku awarii oświetlenia elektrycznego dopuszcza się zwiedzanie obiektu z innym Źródłem

przónośnego oświetlenia elektrycznego / elektronicznego, wydawanym przez przewodnika dyżumego
(wymóg posiadania odpowiedniej ilości sprawnych latarek l czołówek, możliwych do użYcia
w sytuacii awaryjnej).

6. Szczegóły dotyczące organizacji zwiedzania znajduj ą się na tablicach informacyjnych przy Jaskini.

7. Na terenie całego obiektu turyści zobowiązani są do przestrzegania przepisów, okreŚlonYch w
ogólnych i szczegółowych zasadach udostępniania Ojcowskiego Parku Narodowego.

8. Podczas zwiedzulta ilrystycznego obowiązulą zakazy:
a) wykonywania fotografii i filmowania z użyciem lampy błyskowej,
b) zakłócania ciszY' 
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c)

d)
e)

0
c)

h)

niepokojenia nietoperzy,
oślepiania przewodnika oraz innych uczestnik ów zwiedzania źródłem światła o
dotykania ścian jaskini oraz nacieków,
pozostawiania odpadów w miejscu innym niż do tego przeznaczonę,

skupionej wiązce,

wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem uprawnionych psów-przewodników osób niedowidzących
lub niewidomych),
poruszania się poza udostępnion ą trasą zwiedzania.

§3
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Podczas zwiedzania jaskini zabrania się:
a) oddalania od grupy,
b) dotykania urządzeń elektty czny ch,
c) Palenia tYtoniu, Spoźywania alkoholu oraz wchodzenia osób w stanie nietrzeźwym po spożyciu

alkoholu lub innych środków odurzających,
d) wnoszenia Przedmiotów mogących spowodować zagrożenie lub skaleczenie, mogących wywołać

Panikę - w tYm materiałów pirotechnicznych, miotaczy gazu, broni palnej i innych przedmiotów
wymienionych w art.4 ust. 1 Ustawy o broni i amunicji z dn. zi ^iiu t9s} ,.
(tj. Dz.U .2019. poz. 284 z póżn. zm.),

e) oŚlePiania Przewodnika oraz innych uczestnik ów zwiędzania żródłem światła o skupionej wiązce,f) przechodzenia ptzezbariery znajdujące się na trasie zwiedzania.

W czasie zwiedzania należy:
a) założyć odzież zapewniającą komfort termiczny - z lwagi na panującą niską temperaturę,
b) podporządkowaó się wszelkim poleceniom przewodnika,
c) przed wejściem do jaskini okazń paragon l bilet do kontroli.

Sposoby powiadamiania służb ratunkowych:

służba raturrkowa Telefony
alarmowc bazowe

GOPR (Grupa .lurajska) 985; 601 100300 34 315 20 00
Pogotowie Ratunkowe 112; 999 12 424 42 72
Policja 112; 997 12 380 l0 25
straż pożarlla 112; 998
straż parklr 882 401 217 . f]82 404 i 66 12 389 20 05 wew. l08

l.

3.

2.

spnłwv §śzosrłł-B

1. OsobY niePrzestrzegające regulaminu i / lub poleceń przewodnika mogą byó wyprowadzone z jaskini
bez Prawa Zmotu należnoś ci za uiszczony bilet wstępu, u * prrypuóku'rnisŹÓzeń w obiekcie oraz
niePrzestrzegania obowiązujących zakazów, mogą podlegać karze finansowej, w formie mandatu
kamego.
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REGULAMIN
oprowadzania wycieczek i turystów indywidualnych po Jaskini Ciemnej

§1
INFORMACJE OGOLNE

1. Informacje ogólne o obiekcie turystycznym Jaskinia Ciemna (wraz z obozowiskiem
neandertalskim):
a) długość hasy turystycznej: 120 m,
b) średnia temperatura wewnątrz jaskini: ok. +8o C,
c) wilgotnośó wewnątrz wynosi ok.95oń,
d) łączny czas zwiedzania Jaskini i obozowiska neandeńalskiego: ok. 30 min,
e) brak stałego oświetlenia elektrycznego.

2. Utrudnieniapodczas zwiedzania:
a) strome podejście i schody _ obiekt nieudostępniony dla osób z niepełnosprawnością

ruchową (dot. wózków inwalidzkich),
b) odległośó od kasy Jaskini - 400 m; różnica wzniesień - ok. 60 m,
c) prace archeologiczne,
d) miejscami śliskie podłoże (kamienno-gliniaste),
e) niski strop w wejściu,
f) jaskinia oświetlana przenośnymi źródłami światła elektrycznego/elektronicznego,
g) obecnośó nietoperzy w pewnych okresach (co może skutkować skróceniem trasy

turystycznej).

§2
ZASADY UDOSTĘPNIANIA

1. Jaskinia Ciemna otwata jest w terminach i godzinach regulowanych odrębnym zarządzeniem
Dyrektora OPN, obowiązującym w danym roku.

2. Wejście do Jaskini oraz na pomost widokowy (stanowisko neandeńalskie) odbywa się

w oparciu o paragon fiskalny i / lub bilet wstępu, któly należy zaklptó w kasie Jaskini Ciemnej,
400 m poniżej samego obiektu. Przy wej ściu do j askini nie jest prowadzona sprzedaż biletów.

3. Zwiedzanie dla turystów indywidualnych oraz grup nieposiadających uprawnionego
przewodnika co 40 min.

4. Pierwsze wejście jest o godzinie 9.30, podana w odrębnym zarządzeniuDyrektora OPN godzina
zamknięcia Jaskini jest jednocześnie godziną ostatniego wejścia.

5. Grupy oprowadzane przez przewodników tzw. ojcowskich zwiedzają jaskinię poza kolejnoŚcią,
w odstępach 10 minutowych po wejściu przewodnika dyźurującego.

6, Zwiedzarie jaskini odbywa się z przenośnymi źródłami światła elektrycznego / elektronicznego,
wydawanymi przez przewodnika dyżurnego, w ilości 1 szt. na3-6 turystów.

7. Przewodnik dyżurny oczekuje na turystów w schronie przy zie\onylrl szlaku, przed Jaskinią
lub w kasie Jaskini Ciemnej.

8. Poza przewodnikiem dyżumym oraz przewodnikami ojcowskimi, po obiekcie mogą
oprowadzać uprawnieni lektorzy zajęó środowiskowych (zgodnie z kolejnością oczekujących
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grup), posiadający stosowne uprawnienia (po zgłoszeniu wejścia przewodnikowi dyżurnemu).przewodnicy ojcowscy i lektorzy zapewniają oprowadzanej grupie własne, przenóśne żródła
światła elektrycznego / elektronicznego.

9. Na terenie całego obiektu turyści zobowiązani są do przestrzegania przepisów, określonych
w ogólnych i szczegółowych zasadach udostępniania ojcowskiego parku Narodowego.

10. Podczas zwiedzania turystycznego obowiązują zakazy:
a) wykonywania fotografii i filmowania z uźyciem lampy błyskowej,
b) zakłócania ciszy,
c) niepokojenia nietoperzy,
d) oŚlePiania Przewodnika oraz innych uczestników zwiedzania źródłem światła o skupionej

wiązce,
e) dotykania ścian jaskini oraz nacieków,
f) pozostawiania odpadów w miejscu innym niZ d,o tego przeznaczone.
g) wprowadzania zwierząt (z wyj ątkiem uprawnionych psów-przewodników osób

niedowidzących lub niewidomych)
h) poruszania się zwiedzających w Jaskini i na pomoście widokowym poza wznaczoną trasą

turystyczną.

1.

§3
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Podczas zwiedzania obiektu zabrania się:
a) oddalania od grupy,
b) palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz wchodzenia osób w stanie nietzeźwm

po spoźyciu alkoholu lub innych środków odurzających,
c) wnoszenia przedmiotów mogących spowodować zagtożenie lub skaleczenie, mogących

wywołaó panikę - w tym materiałów pirotechnicznych, miotaczy gazu, broni palnej i innych
przedmiotów wymienionych W arl. 4 ust. 1 Ustawy o broni i amunicji z dn. il mąa ts99 r.
(tj, DZU.2019 poz. 284 z późn. zm.),

d) oŚlePiania Przewodnika oraz innych uczestników zwiedzania źródłem światła o skupionej
wiązce,

e) przechodzenia przezbatiery znajdujące się na trasie zwiedzania.

W czasie zwiedzania należy:
a) zńożyć odzież zapewniającą komfort termiczny - z lwagi na panującą niską temperaturę,
b) podporządkowaó się wszelkim poleceniom przewodnika,
c) przed wejściem do jaskini okazać paragon l bilet do kontroli.

Sposoby powiadamiania służb ratunkowych:3.

służba ratunkowa Telefony
alarmowe bazowe

GOPR (Grupa Jurajska) 985: 60] 100300 34 315 20 00
Pogotowie Ratunkclwe 112; 999 Iż 424 42 72
Polio.ia ll2; 997 12 380 10 25
straż p ożarna 112;' 998
straż parku 882 404 247 ,882 404 166 12 389 20 05 wew. 108
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§4
SPRAWY POZOSTAŁE

1. Osoby nieprzestrzegające regulaminu i / lub poleceń przewodnika mogą byó wyprowadzone
z jaskini bez prawa zwrotu należnoś ci za liszczony bilet wstępu, a w przypadku zniszczeń
w obiekcie oraz nieptzestrzegania obowiązuj ących zakazów, mogą podlegaó karze finansowej
w formie mandatu kamego.
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