Regulamin udostępniania turystycznego
Babiogórskiego Parku Narodowego.
1.

2.

3.

4.

5.

Obszar Babiogórskiego Parku Narodowego jest unikatowy pod względem
przyrodniczym kulturowym i w całości podlega ochronie. Udostępniony jest dla
celów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, kulturowych, edukacyjnych i
naukowych na zasadach określonych w zadaniach ochronnych bądź planie
ochrony (po jego wejściu w życie) pod warunkiem, że działalność ta nie wpłynie
negatywnie na przyrodę Parku. Przebywający na terenie Parku zobowiązani są
do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
Dla celów turystycznych udostępnione są szlaki turystyczne, kręgi ogniskowe,
pole biwakowe, Ogród Roślin Babiogórskich i ścieżki edukacyjne określone w
załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu w sprawie miejsc udostępnianych dla
turystyki.
Za wstęp na niektóre obszary Parku pobiera się opłaty określone w załączniku nr
2 i 3 niniejszego Regulaminu, w następujących miejscach:
- Punkt Informacji Turystycznej i Przyrodniczej na Polanie Krowiarki;
- Punkt Informacji Turystycznej i Przyrodniczej w Zawoi Markowa.
Zwiedzanie Parku może odbywać się wyłącznie wyznaczonymi szlakami
turystycznymi
i ścieżkami edukacyjnymi. Zatrzymywanie się i odpoczynek powinny odbywać się
wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
Na terenie Parku zabrania się:
1)
budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z
wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego;
2)
chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub
niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt,
umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor,
gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;
3)
polowania;
4)
pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
5)
użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i
dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów,
tworów i składników przyrody;
6)
pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych
szczątków roślin i zwierząt, minerałów.;
7)
niszczenia gleby;
8)
palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o
otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych;
9)
prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem
miejsc wyznaczonych;
10) zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części;
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11) połowu ryb i innych organizmów wodnych;
12) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z
wyjątkiem wyznaczonych szlaków i tras narciarskich;
13) wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, psów
pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których
plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas oraz psów
asystujących w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
14) wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych;
15) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi;
16) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków
niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem parku, edukacją
ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z
ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego;
17) zakłócania ciszy;
18) biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych;
19) organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody dyrektora parku
narodowego.
Na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego dopuszcza się następujące
formy turystyki: turystyka piesza, rowerowa, konna, narciarska.
1)
turystyka piesza może odbywać się wyłącznie po oznakowanych szlakach
pieszych oraz ścieżkach edukacyjnych ujętych w załączniku nr 1 niniejszego
regulaminu;
2)
turystyka rowerowa może odbywać się wyłącznie po odpowiednio
oznakowanych
i przeznaczonych do tego celu szlakach rowerowych;
3)
turystyka konna może odbywać się wyłącznie po odpowiednio
oznakowanych
i przeznaczonych do tego celu szlakach konnych;
4)
turystyka narciarska może odbywać się wyłącznie po oznakowanych
trasach narciarskich, ujętych w załączniku nr 1 niniejszego regulaminu w
sprawie miejsc udostępnianych dla turystyki.
Z uwagi na potrzeby ochrony przyrody oraz bezpieczeństwo zwiedzających,
niektóre szlaki mogą zostać okresowo zamknięte dla ruchu turystycznego.
Ze względu na ochronę gatunkową od 1 lutego do 31 maja oraz od 1 do 30
listopada obowiązuje całkowity zakaz poruszania się na nartach na obszarze
Babiogórskiego Parku Narodowego.
Turystyka zorganizowana (wycieczki zbiorowe) może odbywać się wyłącznie pod
kierunkiem uprawnionych przewodników górskich posiadających ważną licencję
Babiogórskiego Parku Narodowego uprawniającą do oprowadzania wycieczek

po jego terenie. Ilość osób prowadzonych przez jednego przewodnika nie może
przekraczać 50.
10. Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych na terenie Babiogórskiego Parku
Narodowego może odbywać się wyłącznie za zgodą Dyrektora Parku na
podstawie zawartej umowy określającej zasady udostępnienia terenu na
potrzeby imprezy rekreacyjno-sportowej.
1)
Za bezpieczeństwo uczestników imprez oraz za przestrzeganie
obowiązujących na terenie parku przepisów odpowiadają bezpośrednio ich
organizatorzy.
2)
ustala się limit uczestników imprez rekreacyjno-sportowych: jednorazowo
na obszarze Parku może przebywać maksymalnie 500 osób;
11. W pozostałym zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się
wprost ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
2009.151.1220 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie Babiogórskiego Parku Narodowego
(Dz.U.1997.99.608).
_________________________
Dyrektor Babiogórskiego
Parku Narodowego

Załącznik nr 1 do Regulaminu udostępniania turystycznego
Babiogórskiego Parku Narodowego
w sprawie miejsc udostępnianych dla turystyki.
I.

II.

Szlaki turystyczne piesze, wyznaczone dla ruchu pieszego:
1.
Szlak czerwony na odcinku: granica BgPN na Przełęczy Jałowieckiej Żywieckie Rozstaje – Hala Czarnego – Górny Płaj – Markowe Szczawiny –
Przełęcz Brona – Diablak – Sokolica – Krowiarki – granica BgPN pod
Brożkami, przebiegający przez oddziały o numerach: 16, 15, 24, 13, 12, 23,
22, 28, 21, 27, 20, 26, 25, 19, 18, 17, 4, 3, 2.
2.
Szlak zielony na odcinku: granica BgPN na Przełęczy Jałowieckiej Żywieckie Rozstaje – Cyl – Przełęcz Brona – Diablak – Ruiny schroniska
B.V. – Wielkie Pole - granica BgPN, przebiegający przez oddziały o
numerach: 16, 24A, 24, 23, 22, 28, 27.
3.
Szlak żółty na odcinku: Zawoja Czatoża od granicy BgPN - Fickowe
Rozstaje – Górny Płaj – Markowe Szczawiny – Skręt Ratowników –
Diablak, przebiegający przez oddziały o numerach: 81, 82, 15, 16, 24, 14,
13, 12, 11, 11A, 10, 23, 22.
Ruch na tym szlaku jest jednostronny z dołu do góry; fragment szlaku od
Skrętu Ratowników do Diablaka jest zamknięty w okresie zimowym – z
uwzględnieniem panujących warunków atmosferycznych.
4.
Szlak niebieski na odcinku: Zawoja Czatoża od granicy BgPN - Zawoja
Markowa – Ryżowana – Sulowa Cyrhel – Norczak – Policzne – droga
wojewódzka nr 957 – I Serpentyna – Stara Droga - Krowiarki – Górny Płaj
- Markowe Szczawiny, przebiegający przez oddziały o numerach: 77, 76,
72, 69, 66, 60, 67, 61, 62, 68, 63, 54, 55, 49, 42, 3, 43A, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 8A, 9A, 11A.
5.
Szlak zielony na odcinku: Zawoja Markowa - Pośredni Bór – Suchy Groń Markowe Szczawiny, przebiegający przez oddziały o numerach: 72, 75, 12,
11, 76, 11 A.
6.
Szlak czarny na odcinku: granica BgPN na Ryzowanej - Stary Groń Markowe Szczawiny, przebiegający przez oddziały o numerach: 66, 60, 61,
62, 63, 67, 68, 64, 65, 10, 11, 11 A.
7.
Szlak zielony: Górny Płaj - Sokolica, przebiegający przez oddziały o
numerach: 18, 19.
8.
Szlak niebieski na odcinku: granica BgPN na Hali Śmietanowej –
Gubernasówka – granica BgPN, przebiegający przez oddziały o numerach:
90, 96, 97, 99, 99 A ,101.
9.
Fragment szlaku czarnego z Czatoży na Przełęcz Jałowiecką, na odcinku
przebiegającym w granicach BgPN przez oddział o numerze 82.
Ścieżki edukacyjne wyznaczone dla ruchu pieszego:

1.

Ścieżka „Śladami Wawrzyńca Szkolnika” - Zawoja Czatoża- Markowe
Rówienki,
2.
Ścieżka „Jak chronimy babiogórską przyrodę” - Zawoja Markowa –
Fickówka – Ryzowana (granica parku),
3.
Ścieżka „Echa pierwotnej puszczy karpackiej” Zawoja Czatoża - Gruba
Jodła - Fickowe Rozstaje - Hala Czarnego - Przełęcz Jałowiecka - Zawoja
Czatoża,
4.
Ścieżka „Doliną Rybnego Potoku” - Zawoja Ryzowana - Sulowa Cyrhel –
Rybna – Zawoja Lajkonik,
5.
Ścieżka „W reglu dolnym Babiogórskiego Parku Narodowego” Zawoja
Lajkonik - Rybna - Norczak - Zawoja Policzne,
6.
Ścieżka wyznaczona poza szlakiem turystycznym „Mokry Kozub” – Zawoja
Barańcowa – Mokry Kozub – Zawoja Barańcowa – Zawoja Markowa.
III. Szlaki turystyczne rowerowe, wyznaczone dla ruchu rowerowego:
1.
Szlak niebieski na odcinku: granica BgPN na Hali Śmietanowej –
Gubernasówka – granica BgPN. Przebiegający przez oddziały o numerach:
90, 96, 99, 99A, 101.
2.
Szlak zielony na odcinku: Zawoja Markowa – Pośredni Bór. Przebiegający
przez oddziały o numerach: 72.
3.
Szlak zielony, niebieski na odcinku: Zawoja Markowa – Makowe Rówienki
– Zawoja Czatoża. Przebiegający przez oddziały o numerach: 72, 76, 77.
4.
Szlak na odcinku: Rybna – Stonów. Przebiegający przez oddziały o
numerach: 59, 60, 61, 62.
5.
Morgi. Przebiegający przez oddziały o numerach: 1b.
IV. Trasy turystyczne narciarskie (zimowe), wyznaczone dla ruchu narciarskiego:
1.
Trasy zielony: Górny Płaj – Markowe Rówienki. Przebiegający przez
oddziały o numerach: 14, 76, 77.
2.
Trasy czarny: Górny Płaj – Sulowa Cyrhel – Rybna – Granica BgPN.
Przebiegający przez oddziały o numerach: 11, 10, 65, 68, 64, 63, 62, 61, 60,
59.
3.
Trasa czerwony: Sokolica – Krowiarki. Przebiegający przez oddziały o
numerach: 25, 89.
V. Szlaki turystyczne, na których dopuszcza się jazdę konną wierzchem:
Szlak niebieski na odcinku: granica BgPN na Hali Śmietanowej – Gubernasówka
– granica BgPN. Przebiegający przez oddziały o numerach: 90, 96, 99, 99A, 101.
VI. Kręgi edukacyjne:
1.
Krąg ogniskowy w Zawoi Markowej (oddz. 72b).
2.
Krąg ogniskowy na „Polu Biwakowym” w Zawoi Policzne (oddz. 44b).
3.
Krąg ogniskowy na Przywarówce (oddz. 101d).
4.
Krąg ogniskowy przy Hali Śmietanowej (oddz. 90).
VII. Pole biwakowe:

Miejsce do biwakowania na tzw. „Polu Biwakowym” (oddz. 44b) w Zawoi Policzne
przy drodze wojewódzkiej nr 957z Zawoi przez Krowiarki.
VIII. Dla celów turystycznych udostępniany jest Ogród Roślin Babiogórskich przy
dyrekcji Babiogórskiego Parku Narodowego (oddz.1).
IX. Parkingi:
Zatoka dla 2 autokarów przy dyrekcji Babiogórskiego Parku Narodowego (oddz. 10).
Parking w Zawoi Markowa (oddz.72g).
_________________________
Dyrektor Babiogórskiego
Parku Narodowego

Załącznik nr 2 do Regulaminu udostępniania turystycznego
Babiogórskiego Parku Narodowego
w sprawie wprowadzenia opłat za wstęp do Parku
Na podstawie art. 12 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880 z dnia 30 kwietnia 2004 roku z późniejszymi zmianami).
1.
Z dniem 1.01.2019 r. wprowadza się opłaty za organizowanie imprez
rekreacyjno-sportowych na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego w
wysokości 20 zł od każdej osoby. Sposób zapłaty oraz wszystkie niezbędne
formalności reguluje umowa na zorganizowanie imprez rekreacyjno-sportowych.
2.
Z dniem 15.03.2019 r. wprowadza się opłaty za wstęp do Babiogórskiego Parku
Narodowego (zwanego dalej „Parkiem”) na niektóre szlaki turystyczne:
- opłaty są pobierane przez pracowników Parku, upoważnione osoby, instytucje
czy organizacje;
- osoby pobierające opłaty posiadają upoważnienia podpisane przez Dyrektora
Parku.
3.
Wprowadza się sprzedaż online biletów wstępu do Babiogórskiego Park
Narodowy. Zasady sprzedaży stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu
udostępniania turystycznego Babiogórskiego Parku Narodowego.
4.
Opłaty za wstęp pobierane są w okresie od ostatniego weekendu marca do 30
listopada każdego roku. Opłaty, o których mowa powyżej uiszcza się w formie
wykupu biletu wstępu jednorazowego w miejscach pobierania opłat.
5.
Miejsca pobierania opłat na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego:
- Punkt Informacji Turystycznej i Przyrodniczej na Polanie Krowiarki;
- Punkt Informacji Turystycznej i Przyrodniczej w Zawoi Markowa.
6.
Ustala się następujące ceny biletów wstępu na szlaki Babiogórskiego Parku
Narodowego:
- bilet jednorazowy (od poniedziałku do niedzieli) - jednodniowy normalny 6,00
zł,
- bilet jednorazowy (od poniedziałku do niedzieli) - jednodniowy ulgowy 3,00 zł.
7.
Potwierdzeniem wniesienia opłaty za wstęp na szlaki turystyczne jest bilet
wstępu lub faktura za bilety potwierdzenie zakupu biletu, lub ekran telefonu.
8.
Bilet posiada kolejny numer, nominał oraz datę wejścia na teren Parku.
9.
Opłat za wstęp do Parku lub na niektóre jego obszary nie pobiera się od:
1)
dzieci w wieku do 7 lat;
2)
osób, które posiadają zezwolenie Dyrektora Parku na prowadzenie badań
naukowych w zakresie ochrony przyrody;
3)
uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w Parku w
zakresie uzgodnionym z Dyrektorem Parku;
4)
mieszkańców gmin położonych w granicach Parku i gmin graniczących z
Parkiem: Gminy Jabłonka, Koszarawa, Lipnica Wielka, Zawoja;
5)
członków rodzin wielodzietnych legitymujących się Kartą Dużej Rodziny;

6)

ratownika górskiego oraz ratownika górskiego z psem ratowniczym
posiadającego ważną legitymację służbową (w myśl Ustawy o
bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach
narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011 r.)
10. Opłatę za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary w
wysokości 50 % (bilet ulgowy) stawki opłaty ustalonej przez dyrektora parku
narodowego pobiera się od:
1)
uczniów szkół i studentów;
2)
emerytów i rencistów;
3)
osób niepełnosprawnych;
4)
żołnierzy służby czynnej.
11. Podstawą do zakupu biletu ulgowego lub zwolnienia z opłat, jest okazanie
ważnego dokumentu stwierdzającego spełnienie warunków jak w pkt. 8 i 9.
_________________________
Dyrektor Babiogórskiego
Parku Narodowego

Załącznik nr 3 Regulamin do sprzedaży online biletów wstępu do
Babiogórskiego Parku Narodowego
1.

2.

Słowniczek
Sprzedaż online w serwisie internetowym - możliwość sprzedawania i
kupowania produktów przez Internet.
Serwis internetowy – strona internetowa wykonana i umieszczona pod
określonym adresem internetowym.
Sprzedaż online
2.1. Sprzedaż online biletów wstępu Babiogórskiego Park Narodowy z siedzibą
w Zawoi, Zawoja 1403, 34 – 222 Zawoja, REGON: 122462192; NIP:
5521713627 (dalej jako BgPN) prowadzona jest w serwisie internetowym
www.bgpn.eparki.pl.
2.2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są
za pośrednictwem serwisu do zarzadzania płatnościami Dotpay.pl
(DOTPAY sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Wielickiej 72), którego
operatorem jest spółka Aquarius Corp sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
2.3. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a BgPN zostaje zawarta w
przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów wstępu do
BgPN, opisanych na stronie www.bgpn.eparki.pl:
a)
rejestracji Kupującego;
b)
złożenia przez Kupującego zamówienia online;
c)
uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem
bankowym online lub kartą płatniczą.
2.4. Dokonanie zakupu online biletów wstępu do BgPN oznacza akceptację
niniejszego Regulaminu, aktualnych zasad udostępniania BgPN w celach
turystycznych, rekreacyjnych i sportowych.
2.5. Przy zakupie online biletów wstępu, płatności realizowane są przy pomocy
przelewu elektronicznego lub karty płatniczej.
2.6. Za każdą płatność dokonaną za pośrednictwem serwisu
www.bgpn.eparki.pl jest naliczana prowizja.
2.7. BgPN nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z
nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu do zarządzania płatnościami
www.dotpay.pl.
2.8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r.
sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie
podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu
fiskalnego.
2.9. Ceny biletów zawierają podatek VAT.
2.10. Aby otrzymać fakturę należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję Faktura - oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.

3.

2.11. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego
powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko
pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia
przez BgPN.
2.12. W serwisie sprzedaży online można kupić/opłacić:
1) Jednodniowe indywidualne bilety wstępu (normalne i ulgowe), które są
imienne (podczas kontroli należy okazać bilet wstępu na ekranie
telefonu, dokument tożsamości oraz w przypadku osób korzystających z
ulgi dokument urzędowy potwierdzający możliwość jej zastosowania).
2) Jednodniowe zbiorowe bilety wstępu (jeden bilet może dotyczyć max 50
osób); dla uczestników grup z przewodnikiem górskim beskidzkim, bilet
zbiorowy zawiera imię i nazwisko przewodnika (podczas kontroli
przewodnik, którego nazwisko znajdują się na bilecie, zobowiązany jest
okazać bilet wstępu, dokument tożsamości oraz dokument
potwierdzający uprawnienia do prowadzenia grup), bilet zbiorowy
zawiera informacje o ilości osób w grupie.
3) Indywidualne bilety wstępu (normalne i ulgowe), które są imienne
(podczas kontroli należy okazać bilet wstępu, dokument tożsamości oraz
w przypadku osób korzystających z ulgi dokument urzędowy
potwierdzający możliwość jej zastosowania).
2.13. Opłata upoważnia do wstępu do BgPN w dniu na jaki został zakupiony
bilet.
2.14. Bilety imienne bez dowodu tożsamości oraz dokumentu urzędowego
potwierdzającego możliwość zastosowania ulgi są nieważne.
2.15. BgPN zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży online w każdej
chwili, bez podawania przyczyn.
2.16. BgPN nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub
błędnych danych w formularzu zamówienia.
Zwrot i wymiana biletów
3.1. W uzasadnionym przypadku, BgPN przyjmować będzie zwroty biletów oraz
dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty.
3.2. Zwrot biletu może być dokonany wyłącznie w formie elektronicznej
poprzez wybranie funkcji „Zgłoś problem” znajdującej się w serwisie
www.bgpn.eparki.pl i złożenie reklamacji. W przypadku rozpatrzenia
reklamacji na korzyść Kupującego, BgPN dokonuje zwrotu wpłaconej
kwoty,
z zastrzeżeniem ust.3 pkt.3 niniejszego Regulaminu.
3.3. W przypadku zwrotu biletu, Kupującemu przysługuje zwrot wpłaconej
kwoty, ceny brutto pomniejszonej o:
1)
40% w przypadku zwrotu biletu na czas minimum 40 dni przed dniem,
w którym bilet miał być wykorzystany,

2)

60% w przypadku zwrotu biletu na czas od 21 do 39 dni przed dniem,
w którym bilet miał być wykorzystany,
3)
80% w przypadku zwrotu biletu na czas do 20 dni przed dniem, w
którym bilet miał być wykorzystany,
4)
prowizji naliczonej przez DOTPAY sp. Z o.o. z siedzibą w Krakowie.
3.4. Nie ma możliwości zmiany terminu obowiązywania biletów wstępu.
4.

Ochrona danych Kupującego
4.1. Poprzez rejestrację w serwisie sprzedaży online, Kupujący wyraża zgodę
na przetwarzanie
i przechowywanie przez operatora danych osobowych Kupującego w
celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym w celu
podjęcia działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu
sprzedaży biletów.
4.2. Dane osobowe otrzymywane przez operatora będą przetwarzane w
celu zawarcia umowy sprzedaży: biletów, towarów, bądź wydania
zezwoleń na udostępnienie obszaru Parku do organizacji imprez
sportowych.
4.3. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych
odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) oraz w
Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
4.4. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L.
2016.119.1) administratorem danych osobowych jest Babiogórski Park
Narodowy z siedzibą w Zawoi, który powierza przetwarzanie danych
przez operatora w celu zawarcia umowy sprzedaży biletów lub
towarów, bądź wydania zezwoleń na udostępnienie obszaru Parku do
organizacji imprez sportowych, realizując w tym zakresie swoje
obowiązki i uprawnienia wynikające z przepisów prawa. Powierzenie
przetwarzania danych odbywa się na podstawie umowy zawartej
pomiędzy Babiogórskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Zawoi
Aquarius Corp sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie.

5.

4.5. Administrator danych, poza operatorem realizującym zadnia związane ze
świadczeniem usług sprzedaży online, może przekazać dane osobowe
tylko upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa wynikające
cytowanego powyżej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016 /679 w tym prawo do uzyskania informacji o zasadach
przetwarzania, kontroli, poprawiania oraz wniesienia skargi.
Postanowienia końcowe
5.1. Bilety zakupione za pośrednictwem serwisu internetowego –
www.bgpn.eparki.pl nie mogą być kopiowane.
5.2. BgPN nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za
pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego.
BgPN nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane
zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia
komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w
świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet
5.3. Niniejszy Regulamin sprzedaży online dostępny jest na stronie internetowej
www.bgpn.eparki.pl.
5.4. BgPN jest upoważniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym
czasie.
_________________________
Dyrektor Babiogórskiego
Parku Narodowego

Aneks do zarządzenia nr 12/2019 z dnia 19.03.2019 r.
Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego
w sprawie Regulaminu udostępniania turystycznego Babiogórskiego
Parku Narodowego
§1.
Z dniem 16.11.2020 roku wprowadzam zmianę do treści Załącznika nr 2 Regulaminu
udostępniania turystycznego Babiogórskiego Parku Narodowego w sprawie
wprowadzenia opłat za wstęp do Parku
Punkt 5 otrzymuje brzmienie:
„ Ustala się następujące ceny biletów wstępu na szlaki Babiogórskiego Parku
Narodowego:
- bilet jednorazowy (od poniedziałku do niedzieli) - jednodniowy normalny 7,00 zł;
- bilet jednorazowy (od poniedziałku do niedzieli) - jednodniowy ulgowy 3,50 zł.
§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.01.2021r.
_________________________
Dyrektor Babiogórskiego
Parku Narodowego

