Załącznik nr 9
Do zarządzenia nr 1/2021 Dyrektora Bieszczadzkiego Parku
Narodowego z siedzibą w Ustrzykach Górnych, z dnia 4 stycznia
2021 roku, w sprawie udostępniania obszaru Bieszczadzkiego
Parku Narodowego w celach naukowych, edukacyjnych
i turystycznych.

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z WIAT OGNISKOWYCH
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO
1. Wiata oraz towarzysząca jej infrastruktura turystyczna jest własnością Bieszczadzkiego
Parku Narodowego.
2. Z wiaty ogniskowej mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane, które
zgłoszą pracownikowi Parku rezerwację telefoniczną pod numerem telefonu 13 461 03 50
(od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00).
3. Rezerwacji wiaty należy dokonać co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym
wydarzeniem.
4. Na terenie wiaty ogniskowej obowiązuje:
 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i regulaminu BdPN,
 zachowanie czystości,
 dbałość o urządzenia turystyczne.
5. Koszt zakupu 1 wiązki drewna wynosi: 60,00 zł (0,1 mp). W tej cenie organizator
otrzymuje również worki na śmieci.
6. Opłaty za drewno należy dokonać w następujących punktach informacyjno-kasowych:
 dla wiaty w Ustrzykach Górnych (przy wejściu na szlak na Połoninę Caryńską) –
w punkcie „Połonina Caryńska",
 dla wiaty w Ustrzykach Górnych (w dolinie Terebowca) – w punkcie „Terebowiec”,
 dla wiaty w Wołosatem – u obsługi parkingu,
 dla wiaty w Tarnawie Niżnej – w biurze Stanicy Konia Huculskiego w Tarnawie
Niżnej,
 dla wiaty przy Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej w Suchych Rzekach –
w punkcie „Suche Rzeki”.
7. Zasady korzystania z wiaty ogniskowej na terenie pola namiotowego w Bereżkach
reguluje załącznik nr 10.
8. Na terenie wiaty ogniskowej zabrania się:
 zakłócania ciszy;
 używania opału innego niż drewno zakupione w Parku, w szczególności palenia
opakowań po żywności i napojach.
9. Za zniszczenia dokonane podczas użytkowania wiaty ponosi odpowiedzialność (również
materialną) osoba odpowiedzialna za grupę, która dokonała rezerwacji wiaty.
10. Osoba rezerwująca wiatę ogniskową ma obowiązek dbania o porządek w czasie trwania
wydarzenia oraz po jego zakończeniu. Obowiązkiem rezerwującego jest pozostawienie
wiaty w takim stanie, w jakim została przekazana.
Informujemy, że wpływy z działalności turystycznej przeznaczone są na tworzenie
i utrzymanie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej parku narodowego, oraz na ochronę
przyrody.

