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 rekreacyjnosportowych 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 12 grudnia
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.

11.

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.
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

