Załącznik nr 10
Do zarządzenia nr 1/2022 Dyrektora Bieszczadzkiego Parku
Narodowego z siedzibą w Ustrzykach Górnych, z dnia 3 stycznia
2022 roku, w sprawie udostępniania obszaru Bieszczadzkiego
Parku Narodowego w celach naukowych, turystycznych i
edukacyjnych.

CENNIK OPŁAT
ZA KORZYSTANIE Z POLA NAMIOTOWEGO
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO
W BEREŻKACH
Pole namiotowe - niestrzeżone

Opłata za dobę
Opłata dla osoby dorosłej

12 zł*

Opłata dla dzieci i młodzieży do 18 lat

6 zł*
Bezpłatnie

Dzieci do lat 7

* Do ceny noclegu należy doliczyć opłatę miejscową obowiązującą na terenie gminy Lutowiska
Opłata za namiot 1-3 os.

12 zł

Opłata za namiot 4-10 os.

15 zł

Opłata za namiot powyżej 10 os.

20 zł

Opłata za parkowanie kampera lub samochodu
z przyczepą na terenie pola
(z przyłączem elektrycznym) + opłata od osoby
Parkowanie kampera lub samochodu z przyczepą
kempingową bez przyłączy elektrycznych + opłata od osoby
Parkowanie pojazdów na parkingu






motocykle
samochody osobowe
busy
kempingowe i kampery

45 zł / doba

30 zł /doba
10 zł
20 zł
22 zł
27 zł

WSZYSTKIE OPŁATY ZWIĄZANE Z POBYTEM NA POLU NAMIOTOWYM NALEŻY
UREGULOWAĆ W DNIU PRZYJAZDU LUB DNIA NASTĘPNEGO. Dokonana opłata za korzystanie
z pola namiotowego nie zwalnia z opłaty wstępu do Parku.

POLE NAMIOTOWE WYPOSAŻONE JEST W:

toalety,

prysznice z ciepłą wodą,

wiaty ogniskowe,

ławostoły,

przyłącza elektryczne na 3 stanowiskach dla kamperów.
Pole nie jest wyposażone w miejsce do zrzutu nieczystości z toalety w kamperze i przyłącza do wody.

Załącznik nr 11
Do zarządzenia nr 1/2022 Dyrektora Bieszczadzkiego Parku
Narodowego z siedzibą w Ustrzykach Górnych, z dnia 3 stycznia
2022 roku, w sprawie udostępniania obszaru Bieszczadzkiego
Parku Narodowego w celach naukowych, turystycznych i
edukacyjnych.

CENNIK OPŁAT
ZA KORZYSTANIE Z POLA BIWAKOWEGO
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO
W TARNAWIE NIŻNEJ
Pole biwakowe - niestrzeżone

Opłata za dobę
Opłata dla osoby dorosłej

12 zł*

Opłata dla dzieci i młodzieży do 18 lat

6 zł*
Bezpłatnie

Dzieci do lat 7

* Do ceny noclegu należy doliczyć opłatę miejscową obowiązującą na terenie gminy Lutowiska
Opłata za namiot 1-3 os.

12 zł

Opłata za namiot 4-10 os.

15 zł

Opłata za namiot powyżej 10 os.

20 zł

Parkowanie kampera lub samochodu z przyczepą
kempingową bez przyłączy elektrycznych + opłata od osoby
Parkowanie pojazdów na parkingu






motocykle
samochody osobowe
busy
samochody kempingowe i kampery

30 zł /doba
6 zł
10 zł
12 zł
27 zł

WSZYSTKIE OPŁATY ZWIĄZANE Z POBYTEM NA POLU NAMIOTOWYM NALEŻY
UREGULOWAĆ W DNIU PRZYJAZDU LUB DNIA NASTĘPNEGO. Dokonana opłata za korzystanie z
pola namiotowego nie zwalnia z opłaty wstępu do Parku.

POLE NAMIOTOWE WYPOSAŻONE JEST W:

toalety,

prysznice z ciepłą wodą,

miejsce na ognisko,

ławki i ławostoły,

miejsce do zrzutu nieczystości z toalety w kamperze – za dodatkową opłatą 10 zł.

Załącznik nr 13
Do zarządzenia nr 1/2022 Dyrektora Bieszczadzkiego Parku
Narodowego z siedzibą w Ustrzykach Górnych, z dnia 3 stycznia
2022 roku, w sprawie udostępniania obszaru Bieszczadzkiego
Parku Narodowego w celach naukowych, turystycznych i
edukacyjnych.

OŚRODEK INFORMACJI I EDUKACJI TURYSTYCZNEJ
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO
W LUTOWISKACH
CENNIK OPŁAT

Nocleg z pościelą

50 zł* /1 doba od osoby

Nocleg bez pościeli

45 zł* /1 doba od osoby

Nocleg dla studentów odbywających praktyki na podstawie
stosownego porozumienia z uczelnią wyższą
- bez pościeli, z własnym śpiworem
- z pościelą

30 zł*
35 zł*

* Do ceny noclegu należy doliczyć opłatę miejscową obowiązującą na terenie gminy Lutowiska
Projekcja filmów przyrodniczych (w grupach do 40 osób)
po wcześniejszym uzgodnieniu z Ośrodkiem – tel. (13) 461 03 50
Wynajęcie sali (z możliwością wykorzystania sprzętu
multimedialnego) na potrzeby warsztatów, szkoleń, itp.

bezpłatnie

70 zł /1 godz.

Załącznik nr 14
Do zarządzenia nr 1/2022 Dyrektora Bieszczadzkiego Parku
Narodowego z siedzibą w Ustrzykach Górnych, z dnia 3 stycznia
2022 roku, w sprawie udostępniania obszaru Bieszczadzkiego
Parku Narodowego w celach naukowych, turystycznych i
edukacyjnych..

TERENOWA STACJA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO
W WOŁOSATEM
TERENOWA STACJA BADAŃ NAUKOWYCH BIESZCZADZKIEGO
PARKU NARODOWEGO W WOŁOSATEM
TERENOWA STACJA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO
W SUCHYCH RZEKACH
CENNIK OPŁAT
RODZAJ USŁUGI

Doba od osoby

Nocleg dla dzieci i młodzieży - uczestników stałych programów Parku
(bez pościeli, z własnym śpiworem)

20 zł*

Nocleg dla osób uczestniczących w programach edukacji ekologicznej
realizowanych przez BdPN
- bez pościeli, z własnym śpiworem
- z pościelą:

40 zł*
45 zł*

Nocleg dla osób prowadzących badania naukowe w ramach programów
badawczych zatwierdzonych przez BdPN
- bez pościeli, z własnym śpiworem
- z pościelą

35 zł*
40 zł*

Nocleg dla studentów odbywających praktyki na podstawie stosownego
porozumienia z uczelnią wyższą
- bez pościeli, z własnym śpiworem
- z pościelą

30 zł*
35 zł*

Inni goście Parku (w miarę wolnych miejsc)
- bez pościeli, z własnym śpiworem
- z pościelą

55 zł*
60 zł*

* Do ceny noclegu należy doliczyć opłatę miejscową obowiązującą na terenie gminy Lutowiska

