Znak: D -012/21/2011

ZARZĄDZENIE NR 21/2011
DYREKTORA
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO
z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie szczegółowych zasad udostępniania Ojcowskiego Parku Narodowego dla edukacji przyrodniczej

§1
Ojcowski Park Narodowy (OPN) realizuje zadania związane z udostępnianiem Parku do edukacji przyrodniczej w oparciu
o Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny, Centrum Edukacyjno-Muzealne, ruiny zamku kazimierzowskiego, jaskinie: j. Ciemną
i j. Łokietka oraz wyznaczone na obszarze parku szlaki i ścieżki edukacyjne.
§2
Zasady udostepnienia szlaków turystycznych i obiektów na terenie OPN, o których mowa w § 1 oraz zasady pobierania
opłat i ich wysokość określa odrębne zarządzenie dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego.
§3
Zasady udostepniania ścieżek edukacyjnych na terenie OPN określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§4
Wprowadza się obowiązek przestrzegania zasad udostepniania terenu Parku dla grup korzystających z infrastruktury
turystycznej Ojcowskiego Parku Narodowego.
§5
Za realizację zadań związanych z udostępnianiem Parku do edukacji przyrodniczej przez pracowników Parku (prowadzenie
zajęć edukacyjnych) pobiera się opłaty. Zasady pobierania opłat i ich wysokość określone są w załączniku nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
§6
Zajęcia i imprezy edukacyjne organizowane przez Ojcowski Park Narodowy dla dzieci i młodzieży ze szkół lokalnych
wymienionych w załączniku nr 3 mogą być za zgodą dyrektora prowadzone bezpłatnie.
§7
Imprezy edukacyjne na obszarze OPN, poza szkoleniami turystycznymi, mogą odbywać się wyłącznie za zgodą dyrektora
Parku i pod nadzorem nauczycieli/opiekunów. Informacje dla opiekunów grup określa załącznik nr 4 do zarządzenia.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2012 r.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody art. 12 ust 1, 3 i 4. (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późn. zmianami)

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 21/2011
Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego
z dnia 28.12.2011 r.

Zasady udostępniania szlaków i ścieżek edukacyjnych do zajęć:
Lp.

1
2

3

4

5
6
7

Nazwa udostępnianej ścieżki
edukacyjnej i jej lokalizacja
Ścieżka „Chełmowa Góra“
Oddziały: 24, 29, 30, 37 i 38
Ścieżka „Jaskinia Ciemna
Góra Okopy“
Oddziały: 24, 28, 36 i 39
Ścieżka „Rajd terenowy - 4
pory roku“
Oddziały: 18, 19, 24, 25 i 26
Ścieżka „Góra zamkowa w
Ojcowie“
Oddział: 24
Ścieżka „Drewniana Droga“
Oddziały: 22 i 24
Ścieżka „Grodzisko“
Oddziały: 12, 15, 18 i 24
Ścieżka po zewnętrznej części
ekspozycji przyrodniczej
Centrum EdukacyjnoMuzealnego
Oddział: 24

Zajęcia organizowane przez
pracowników OE-D OPN

Sposoby udostępniania
Turyści indywidualni i grupy z różnych
biur turystycznych/podróży

Zajęcia zorganizowane w OE-D
OPN i prowadzone przez
pracowników Parku

Ścieżki edukacyjne poza szlakami
turystycznymi zwiedzane są w oparciu o
terenowe stanowiska dydaktyczne z osobą
posiadającą aktualną licencję lektora zajęć
środowiskowych i posiadających zgodę
dyrektora Parku na takie zajęcia.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 21/2011
Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego
z dnia 28.12.2011 r.

Opłaty za zajęcia edukacyjne prowadzone przez Ojcowski Park Narodowy:
1. Szkolenia metodyczne dla nauczycieli (KWiU: 80.10.11 – SP i G, KWiU: 80.21.11 - LO, KWiU: 80.22.11 – SZaw.,
KWiU: 80.42.10 - Dorośli):
Zajęcia 3-dniowe – razem 26 godzin lekcyjnych (liczba uczestników nie mniejsza niż 15 osób) - 160 zł brutto/osobę
w tym:
- osobowe koszty szkolenia
75 zł/osobę (w tym 5 % VAT)
- materiały dydaktyczne
25 zł/osobę (w tym 5 % VAT)
- koszty sali
20 zł/osobę (w tym 23 % VAT)
- nocleg
40 zł/osobę (w tym 8 % VAT)
2. Lekcje w terenie:
Zajęcia terenowe – od 3-6 godzin lekcyjnych (liczba uczestników nie mniejsza niż 15 osób)
- opłata za zajęcia
20 zł/osobę (w tym 23 % VAT)
- opłata ze wstępem do jednego obiektu
25 zł/osobę (w tym 23 % VAT)
3. Prelekcje i wykłady:
Liczba uczestników – 15-45 osób

50 zł/godzinę lekcyjną (w tym 23 % VAT)

4. Szkolenia trzydniowe na licencję upoważniającą do oprowadzania po terenie Parku dla przewodników
posiadających uprawnienia państwowe na obszar Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (liczba uczestników nie mniejsza
niż 10 osób):
100 zł/osobę (w tym 23 % VAT)
5. Szkolenie jednodniowe i egzamin na przedłużenie licencji przewodnickiej dla przewodników posiadających licencję
upoważniającą do oprowadzania po terenie Parku:
50 zł/os. (w tym 23 % VAT)
6. Szkolenia jednodniowe dla przewodników posiadających licencję upoważniającą do oprowadzania po terenie Parku
(liczba uczestników nie mniejsza niż 10 osób):
10 zł/osobę (w tym 23 % VAT)
7.Noclegi (KWiU: 55.23.13)
- opłata normalna
40 zł/osobę (w tym 8 % VAT)
- opłata ulgowa (przy kalkulacji zajęć organizowanych przy współudziale OPN oraz dla pracowników resortu)
20 zł/osobę (w tym 8 % VAT)
8. Wynajęcie sali dużej (budynek „Pod Kazimierzem“):
- opłata normalna
35 zł/godzinę (w tym 23 % VAT)
- opłata ulgowa (przy kalkulacji zajęć organizowanych przy współudziale OPN oraz dla pracowników resortu)
20 zł/godzinę (w tym 23 % VAT)
9. Wynajęcie sali małej (budynek „Pod Kazimierzem“):
- opłata normalna
20 zł/godzinę (w tym 23 % VAT)
- opłata ulgowa (przy kalkulacji zajęć organizowanych przy współudziale OPN oraz dla pracowników resortu)
10 zł/godzinę (w tym 23 % VAT)
10. Projekcja filmów video/dvd (za film):

50 zł(w tym 23 % VAT)

2.1 Podane wyżej kwoty:
a) zawierają podatek VAT,
b) nie obejmują kosztów transportu, wynajęcia tłumaczy,
c) opłaty za zajęcia w formie gotówkowej pobierane są w kasie. Wpłaty przelewowe, po wcześniejszym zgłoszeniu i
akceptacji dyrekcji, można dokonać na konto bankowe Ojcowskiego Parku Narodowego.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 21/2011
Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego
z dnia 21.12.2011 r.

Wykaz szkół lokalnych z gmin bezpośrednio przylegających do Ojcowskiego Parku Narodowego
(gminy: Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Sułoszowa, Wielka Wieś),
z którymi Park współpracuje, mających możliwość nieodpłatnego korzystania z oferty edukacyjnej OPN
SZKOŁY PODSTAWOWE
Szkoła Podstawowa Będkowice,
Będkowice, 32-089 Wielka Wieś
tel. (12) 419-34-29 kom dyr. 692 536 563
Szkoła Podstawowa w Bęble,
Bębło 46, 32-089 Wielka Wieś
tel. (12) 419-30-05
Szkoła Podstawowa w Bęble - Filia w Czajowicach,
Czajowice, 32-089 Wielka Wieś
tel. (12) 419-30-12
Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Białym
Kościele
Biały Kościół 21, 32-089 Wielka Wieś
tel. (12) 419-10-16
Szkoła Podstawowa w Cianowicach,
Cianowice, 32-043 Skała
tel. (12) 389-16-80
Szkoła Podstawowa w Jerzmanowicach,
Jerzmanowice 366, 32-048 Jerzmanowice
tel. (12) 389-50-06
Szkoła Podstawowa w Korzkwi,
Korzkiew 18, 32-088 Przybysławice
tel. (12) 419-41-09
Szkoła Podstawowa w Minodze
Minoga 18, 32-046 Minoga
tel. (12) 389-90-09
Szkoła Podstawowa w Modlnicy
Modlnica, 32-089 Wielka Wieś
tel. (12) 419Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w
Przegini,
32-049 Przeginia
tel. (12) 389-80-23, 389-80-25

Szkoła Podstawowa w Sąspowie,
Sąspów 32, 32-048 Jerzmanowice
tel. (12) 389-50-25
Szkoła Podstawowa w Skale,
ul. Topolowa 25, 32-043 Skała
tel. (12) 389-10-34
Szkoła Podstawowa w Smardzowicach,
Smardzowice 17, 32-077 Smardzowice
tel. (12) 389-20-55
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej,
Sułoszowa II, 32-045 Sułoszowa
tel. (12) 389-60-25
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich w
Sułoszowej,
Sułoszowa III, 32-045 Sułoszowa
tel. (12) 389-60-22
Szkoła Podstawowa w Szczodrkowicach
Szczodrkowice 3, 32-043 Skała
tel. (12) 389-10-84
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi,
Wielka Wieś 37, 32-089 Wielka Wieś
tel. (12) 419-10-13
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w
Wielmoży,
Wielmoża, 32-044 Milonki
tel. (12) 389-70-68
Szkoła Podstawowa im. Władysława Szafera w Woli
Kalinowskiej,
Wola Kalinowska 52a, 32-045 Sułoszowa
tel. (12) 389-10-64

GIMNAZJA
Gimnazjum im. ks. Twardowskiego w Białym Kościele
32-089 Wielka Wieś
tel. (12) 419-19-18

Gimnazjum w Skale
ul. Ks. Połetka, 32-043 Skała
tel. (12) 389-00-60

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Jerzmanowicach
32-048 Jerzmanowice 366
tel. (12) 389-09-60

Gimnazjum w Sułoszowej
Sułoszowa I, 32-045 Sułoszowa
tel. (12) 389-60-11

Gimnazjum Nr 2 w Przegini
tel. (12) 389-80-14

Gimnazjum Zielonki – FILIA w KORZKWI
KORZKIEW
tel. (12) 419-41-09
SZKOŁY ŚREDNIE

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w
Skale,
ul. Ks. Połetka, 32-043 Skała
tel. (12) 389-10-24

Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w
Giebułtowie,
Giebułtów 62, 32-085 Modlnica
tel. (12) 419-20-19, 419-24-61
Zespół Szkół Rolniczych w Trzyciążu,
Trzyciąż 72, 32-078 Trzyciąż
tel. (12) 389-40-83

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 21/2011
Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego
z dnia 21.12.2011 r.

Informacje dla opiekunów grup:
1. Warunki zajęć realizowanych przez pracowników dydaktycznych OPN:
a) zajęcia mogą odbywać się na terenie OPN, w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym i innych obiektach Parku,
b) praca opiera się na odpowiednio przygotowanych materiałach edukacyjnych: instrukcjach i arkuszach roboczych,
przy wykorzystaniu sprzętu udostępnionego przez pracowników OPN,
c) uczestnicy samodzielnie zbierają dane, opracowują wyniki swoich badań i obserwacji prowadzonych w terenie
oraz samodzielnie formułują wnioski,
d) wyniki pracy poszczególnych grup są prezentowane pozostałym uczestnikom zajęć,
e) rolą prowadzącego jest pomoc i doradztwo dla pracujących grup, a nie prezentacja gotowych wyników, rozwiązań
i wniosków,
f) pracownicy zastrzegają sobie możliwość zmiany treści i przebiegu trasy zajęć w przypadku złych warunków
atmosferycznych, niewłaściwego przygotowania uczestników do warunków terenowych lub pogodowych lub
innych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników,
g) tematy zajęć, przybliżony czas trwania, maksymalna i minimalna liczba uczestników i cena poszczególnych zajęć
znajdują się na stronie internetowej http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/Oferta.html,
h) czas trwania zajęć może różnić się od czasu podanego w ofercie.
2. Rola nauczycieli i opiekunów podczas zajęć dydaktycznych na terenie OPN:
opiekunowie grup są zobowiązani do obecności w trakcie zajęć (1 opiekun na 10 uczestników) prowadzonych
przez pracowników OPN, dyscyplinowania grupy i utrzymywanie porządku,
b) opiekunowie/nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczestników i przygotowanie ich do zajęć
terenowych (ubranie, obuwie itp.),
c) przed przystąpieniem do zajęć nauczyciele i opiekunowie powinni zapoznać się z informacjami zamieszczonymi
na stronie: http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/Info_op.html
a)

3. W przypadku zniszczenia sprzętu używanego w czasie zajęć lub zniszczeń w obiektach OPN, powstałych z winy

uczestników zajęć, odpowiedzialność materialną ponosi sprawca.
4. Scenariusze zajęć są materiałami Ojcowskiego Parku Narodowego i nie mogą być publikowane i rozpowszechniane bez
zgody dyrektora OPN.
5. Zajęcia edukacyjne w OPN należy zamawiać na formularzu znajdującym się na stronie internetowej

http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/Oferta.html
6. W przypadku zajęć edukacyjnych połączonych ze zwiedzaniem ekspozycji przyrodniczej w Centrum Edukacyjno-

Muzealnym Ojcowskiego Parku Narodowego obowiązuje przestrzeganie zasad zwiedzania oraz rezerwacja terminu
przez opiekunów grup określona w regulaminie zwiedzania dostępnym na stronie internetowej
http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/rezerwacja_terminu_zajec.html

