Załącznik do „Regulaminu nocnego zwiedzania z Duchami” w Zamku Ogrodzieniec
– zasady zwiedzania w czasie obowiązywania ograniczeń sanitarnych związanych z
epidemią COVID-19
§1
1. Niniejsze zasady określają zasady nocnego zwiedzania trasy turystycznej Zamku
Ogrodzienieckiego z Duchami, w czasie obowiązywania ograniczeń sanitarnych związanych z
epidemią COVID-19.
2. „Zamek” Sp. z o.o. który jest administratorem Zamku Ogrodzienieckiego zastrzega sobie prawo
do zmiany niniejszych zasad.
§2
1. Zwiedzanie może odbywać się co piątek w godzinach wieczornych oraz w innych wyznaczonych
przez administratora terminach. „Zamek” Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia
w zwiedzaniu wynikające z problemów logistycznych lub technicznych na trasie.
2. Rekomenduje się zakup biletów on-line.
3. Przewodnicy są zobowiązani do zgłaszania dyspozytorowi ruchu turystycznego każdą
nieprawidłowość na trasie.
§3
1. W przypadku wystąpienia u Zwiedzającego objawów mogących świadczyć o zakażeniu wirusem
SARS-CoV-2 w postaci m.in. podwyższonej temperatury, kaszlu lub innych objawów,
Zwiedzający jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie przewodnika.
2. „Zamek” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do Nocnego zwiedzania z
Duchami Zamku Ogrodzienieckiego osoby, której stan zdrowia może wskazywać na zakażenie
wirusem SARS-CoV-2.
3. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak chorobowych, takich jak: uporczywy kaszel,
trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, gorączka powyżej 38°C, osoba nie może zostać
wpuszczony na teren Zamku Ogrodzienieckiego.
4. Osoba, u której zachodzi prawdopodobieństwo zakażenia SARS-CoV-2 oczekuje w
odizolowanym pomieszczeniu na kontakt z instytucją medyczną lub własnym transportem udaje
się do domu.
5. W przypadku podejrzenia uczestnictwa w Nocnym zwiedzaniu z Duchami Zamku
Ogrodzienieckiego osoby zakażonej wirusem SARS-CoV-2 konieczne jest przeprowadzenie
dezynfekcji obiektu lub miejsca, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie wirusem
SARS-CoV-2.
6. W dalszym postępowaniu należy zastosować się do wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego.
§4
1. Nocne zwiedzanie z Duchami w Zamku Ogrodzienieckim odbywa się wyłącznie z
przewodnikiem.
2. Podczas zwiedzania, zwiedzający zobowiązani są stosować się do uwag i zaleceń obsługi ruchu
turystycznego oraz przewodnika.
3. Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów Zwiedzający są zobowiązani do
poruszania się zgodnie z zachowaniem dystansu przestrzennego co najmniej 2 m, chyba że jest
to niemożliwe przy opiece nad dzieckiem do ukończenia 13 roku życia.

4. Osoby zwiedzające są zobowiązane do stosowania następujących zasad:
1) Przed wejściem na teren Zamku każdy Zwiedzający zobowiązany jest do dezynfekcji rąk,
używając środka z dystrybutora znajdującego się przy wejściu.
2) Przez cały czas przebywania na obiekcie oraz podczas zwiedzania obowiązuje nakaz noszenia
przez zwiedzających osłony nosa i ust oraz jednorazowych rękawic ochronnych.
3) Zwiedzający zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości od innych osób, w
szczególności innych zwiedzających oraz pracowników Zamku – min. 2 m.
4) Zwiedzający zobowiązani są do poruszania się tylko w wyznaczonych przestrzeniach Zamku.
5) Obowiązuje całkowity zakaz dotykania eksponatów i innego wyposażenia Zamku.
6) Zwiedzający zobowiązani są do stosowania się do zaleceń i instrukcji umieszczonych na
trasie zwiedzania, w szczególności dotyczących kierunku zwiedzania.
5. Ze względów sanitarnych obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie
zwiedzających Zamek Ogrodzieniec w czasie Nocnego zwiedzania z Duchami do 20 osób w
grupie (nie wliczając osób obsługi ruchu turystycznego).
6. Zwiedzający nie może się oddalać od grupy podczas zwiedzania. Przewodnik może skrócić lub
zmodyfikować ustaloną trasę zwiedzania w przypadku zaistniałego zagrożenia lub w zależności
od kondycji fizycznej uczestników.

