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ZARZĄDZENIE nr 05 l 2021,

DYREKTORA OICOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

z dnia "10.02.2021, 
r .

zu sprawie wprow adzeni a tyłnczesou)ego regulamitu zzuie dzanią

Eksp o zy cj i Plzyr o dni czej O PN

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:
. AIt. 8e ust. 1 utawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.|J. 2020 r,

poz. 55),

o Zarządzenie nr 02l202l Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego z dn, 4.02-ż02I r. w sprawie
udostępnięnią turysĘcznego zamku w Ojcowie oraz Ekspozycji Muzealno-Pr4.,rodniczej,

c Zarządzenie nr 03/2021 Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego z dn. 4.02.2021 r.
w sprąwie sławek opłąt za udostępnią ie obiektów Ojcowskiego P.N. w 202I r.,

o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające rozporzqdzenie w sprc{wie
u§tąnowienią okręŚlonych ograniczeń, nąkązów i ząkązów w zwiqzku z,r)ystqpieniem stanu epidemii;

§1

1. Wprowadza się tymczasowy regulamin zwiedzania Ekspozycji Przyłodniczej

OPN, stanowiący załącznik nr 1 do niniejsz ego Zarządzenia.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z-ca Dyrektora
oicoW5kie8q, Parku Narodowe8o' ,/ _--.-\Lr4-,-r'
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Załącznik nr 7

Czasowy regulamin zwiedzania Ekspozycji Przyrodniczej OPN

1. Informacje ogólne:

a) Na podstawie Zarządzenie nr 02l202I Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego
z dn.4.02.2021, w sprawie udostępnienia turystycznego zamku w Oicowie i oraz Ekspozycji
Muzealno-Przyrodniczej, udostępnia się do zwiedzania Ekspozycję Przyrodniczą
w Centrum Edukacyjno-Muzealnym OPN,

b) ze względow sanitarnych możliwe jest jedynie zwiedzanie sal ekspozycyjnych,
bez filmu 3D,

c) Ekspozycję można zwiedzać w terminach i godzinach:

Micsiąc Godzinv otwarcia

13.II-18.IV, xI,
xI

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00 (ostatnie wejście)
j edynie dla grup zorganizowanych min. 10 os. po wcześniej szej

rezerwacji internetowej (bez dni świątecznych)

w soboty i niedziele (wraz z dniami świątecznymi) w godz. 10.00-
l6.00 (ostatnie wejście) dla turystów indywidualnych (od 3 osób)

l9.IV-l9.VI i
od 1.IX do

30.X

od poniedziałku do soboĘ (wraz z dniami świątecznymi) w godz.
9.00-16.00 (ostatnie wejście) dla turystów indywidualnych (od 3

osób) i grup

20.VI-31.VIII
od wtorku do niedzieli w godz. 9.00-16.00 (ostatnie wejście) dla

turystów indywidualnych (od 3 osób) i grup

d) ltczba osób mogących przebywać we wszystkich pomieszczeniach Ekspozycji
łącznie w iednym czasie: 30,

e) grupy zorganizowane obowiązuje elektroniczna rezerwacja zwiedzania,
co najmniej 1 dzień plzed wybranym terminem,

f) preferowana płatność za bilety przelewem 1ub kartą płat^iczą w kasie ekspozycji
p r zed god zin ą zw ie d zani a,

8) grupy z rezerwacją wejścia muszą stawiĆ się przy kasie najpóźniej 10 minut
przed planowaną godziną zwiedzania, po tym czasie rezerwacia ulega
anulowaniu -bez możIiwości zwrotu uprzednio uiszczonej opłaty,

h) isinieje możliwość uprzedniego zgłoszenia rezygnacji z dokonanej wcześniej
rezetwacji, wówczas:

- następuie zwrot wcześniei wniesionej opłaty"
- możliwa jest zamiana terminu zwiedzania*

* z zastosowaniem warunku wskazanego w pkt. 1 g 

'y'"-.-,
//

/
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i) w plzypadku braku kompletu zwtedzających z rezetwacji na wejście o danej
godzinie, możliwe jest zwiedzanie po zakupie bilefu w kasie, do wypełnienia
kompletu miejsc; o ewentualnej liczbie dostępnych miejsc informuje kasjer,
bagaż podręczny, plecaki, parasolki itp, należy pozostawić w szatni obok kasy,
pozostałe ogólne zapisy regulaminu pozostająbez zmian (Zarządzenie nr 1612019

dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowe1o z dn. 1,.04.2019 w sprawie regulaminu
zwiedzania Eksp ozy cji Przyrodniczej ),

1) opłaty obowiązujące w obiekcie określa odrębne Zarządzenie dyrektora
Ojcowskiego Parku Narodowego

m) zakup biletu (wydruk z kasy fiskalnej) do obiektu jest równoznaczny
z akceptacją niniejszego regulaminu;

2. 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 |ub przez system audio Centrum
Edukacyjno-Muzealnego, może nakazać natychmiastowe opuszczenie obiektu
z konsekwencjami w postaci:

c)

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

zwiedzający mają obowiązek dezynfekcji rąk przed zwiedzaniem 1ub używania
własnych rękawiczek ochronnych; płyn dezynfekujący dostępny jest przy kasie,
w trakcie zwiedzania, tam gdzie to możliwe, należy zachować dystans społeczny
min. 1,5 m. Zapis ten nie dotyczy osób zamieszkujących razem i osób
niepełnosprawnych wraz z ich opiekunami,

d) z toalet w obiekcie mogą korzystać wyłącznie osoby zwiedzające ekspozycję
przytodniczq

e) bariery, gabloty, klamki, ławki oraz wszelkie inne elementy infrastruktury
turystycznej ekspozycji, nie są dezynfekowane; wyjątkiem są okulary
w urządzeniach 3D, dezynfekowane po każdej grupie zwiedzalących;

YJ^^S*.".^.
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j)

k)

b)
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