DYREKTOR
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO
Z SIEDZIBĄ W USTRZYKACH GÓRNYCH 19
38-713 LUTOWISKA

Ustrzyki Górne, 04.01.2021 r.

Zarządzenie nr 1/2021
Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego z siedzibą w Ustrzykach Górnych,
z dnia 4 stycznia 2021 roku, w sprawie udostępniania Bieszczadzkiego Parku
Narodowego w celach naukowych, edukacyjnych i turystycznych.
Na podstawie art. 8e ust. 1, w związku z artykułem 12 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.), zarządza się co
następuje:
§1
Ustala się miejsca i trasy udostępniane w celach naukowych, edukacyjnych i turystycznych na
terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz sposoby ich udostępniania i maksymalną
liczbę osób mogących wchodzić na poszczególne trasy, w kompleksy górskie bądź przebywać
w danym miejscu – załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Zasady udostępniania Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych
i turystycznych zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§3
Z dniem 4 stycznia 2021 r. traci moc Zarządzenie Nr 1/2020 Dyrektora Bieszczadzkiego
Parku Narodowego z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udostępniania Bieszczadzkiego
Parku Narodowego w celach naukowych, edukacyjnych i turystycznych.
§4
Wpływy z działalności turystycznej przeznaczone są na tworzenie i utrzymanie infrastruktury
turystycznej i edukacyjnej parku narodowego oraz na ochronę przyrody.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2021 r.

Dyrektor BdPN
dr Ryszard Prędki

Załącznik nr 1
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

Udostępnianie obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celach naukowych
Lp.
1
2
3

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących
przebywać jednocześnie w danym miejscu

Obszary ochrony ścisłej i czynnej Bieszczadzkiego
Parku Narodowego
Terenowa Stacja Badań Naukowych w Wołosatem
Terenowa Stacja Badań Naukowych w Moczarnem

100 osób
11 osób
15 osób

Udostępnianie obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celach
edukacyjnych
Na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego funkcjonują oznakowane ścieżki
przyrodnicze i przyrodnicze-historyczne, udostępnione do zwiedzania wyłącznie w porze
dziennej.
W okresie od 16 kwietnia do 15 listopada 2021 roku obowiązuje zakup biletu wstępu lub
wniesienie opłaty za udostępnianie ścieżki przyrodniczej. Mogą zostać wprowadzone limity
osób wchodzących w ciągu doby w kompleks górski lub na poszczególne ścieżki.
Lp.

Nazwa i przebieg udostępnianej do zwiedzania ścieżki
przyrodniczej

2

Ścieżka przyrodniczo- historyczna „Wołosate – Tarnica”
Ścieżka przyrodnicza „Bukowe Berdo”
Ścieżka przyrodnicza „Rozsypaniec – Krzemień”
Ścieżka przyrodnicza „Ustrzyki Górne – Szeroki Wierch”
Ścieżka przyrodnicza „Suche Rzeki – Smerek”
Ścieżka przyrodnicza „Połonina Wetlińska”
Ścieżka przyrodnicza „Połonina Caryńska”
Ścieżka przyrodnicza „Wielka Rawka”
Ścieżka przyrodniczo-historyczna „W dolinie górnego Sanu”
Ścieżka przyrodnicza „Ustrzyki Górne –Wołosate”
Transgraniczna ścieżka przyrodnicza „Wielka Rawka – Kremenaros
– Nova Sedlica”
Transgraniczna ścieżka przyrodnicza „Wetlina – Rabia Skała –
Runina”
Ścieżka przyrodnicza po torfowisku wysokim w Tarnawie Niżnej
Ścieżka przyrodniczo-historyczna „Tarnawa Niżna – Dźwiniacz
Górny”
Ścieżka przyrodniczo-historyczna „Caryńskie” – po uruchomieniu
Ścieżka przyrodnicza „Jaworniki”

3

Ścieżka historyczno-dendrologiczna „Berehy Górne”

1

Maksymalna liczba osób
mogących wejść na ścieżki w
ciągu doby
W zależności od stopnia
zniszczenia/uszkodzenia szlaku i
warunków terenowych mogą
zostać wprowadzone limity.

Wstęp na ścieżkę możliwy tylko
w grupach zorganizowanych pod
opieką pracownika BdPN
Ze względu na wypas owiec
i obecność psów pasterskich
w okresie od 16 kwietnia do
15 listopada wstęp na ścieżkę
możliwy tylko w grupach
zorganizowanych pod opieką
pracownika BdPN.

4

Obiekty służące edukacji ekologicznej i edukacji turystycznej
zwiedzających Park
a) Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodniczym
w Ustrzykach Dolnych,
b) Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej BdPN w Lutowiskach,
c) Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej BdPN w Wołosatem,
d) Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej BdPN w Suchych Rzekach,
e) Punkt Informacyjno-Edukacyjny BdPN w Wołosatem.
f) Punkt obserwacji nieba w Tarnawie Niżnej

Udostępnianie obiektów –
zgodnie z informacją o czasie
funkcjonowania.

Udostępnianie obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celach
turystycznych
Na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego funkcjonują oznakowane:
 szlaki turystyczne piesze, ścieżki spacerowe piesze, trasy do jazd bryczkami konnymi,
szlaki rowerowe, szlaki konne,
 miejsca odpoczynku, parkingi, punkty informacyjno – kasowe, pole namiotowe, pole
biwakowe, kemping oraz miejsca noclegowe.
Oznakowane trasy udostępnione są do zwiedzania wyłącznie od świtu do zmierzchu.
W okresie od 16 kwietnia do 15 listopada 2021 roku obowiązuje zakup biletu wstępu lub
wniesienie opłaty za udostępnianie ścieżki przyrodniczej. Obowiązują następujące limity osób
wchodzących w ciągu doby w kompleksy górskie lub na poszczególne trasy:

Lp.

Nazwa i przebieg trasy/miejsca udostępnianego do zwiedzania

Maksymalna liczba
osób mogących
wejść na trasy w
ciągu doby lub
pojemność miejsc
udostępnianych

1 Sieć pieszych szlaków turystycznych w kompleksie grupy górskiej Tarnicy i Halicza W zależności od
udostępniana jest poprzez 4 wejścia (punkty informacyjno-kasowe), w których
stopnia zniszczenia/
sprzedawane są bilety wstępu:
uszkodzenia szlaku
Szlak: Wołosate –Tarnica
i warunków
Szlak: Wołosate-Przełęcz Bukowska-Rozsypaniec-Halicz- Przełęcz Krygowskiego (siodło terenowych mogą
pod Tarnicą)
zostać wprowadzone
Szlak: Ustrzyki Górne-Szeroki Wierch- Przełęcz Krygowskiego (siodło pod Tarnicą)
limity.
Szlak: Pszczeliny-Bukowe Berdo-Krzemień- Przełęcz Krygowskiego (siodło pod Tarnicą)
Szlak: Muczne-Bukowe Berdo
2 Sieć pieszych szlaków turystycznych w kompleksie Połoniny Wetlińskiej i Smereka
udostępniana jest poprzez 7 wejść (punkty informacyjno-kasowe), gdzie sprzedawane są
bilety wstępu:
Szlak: Przełęcz Orłowicza-Stare Sioło
Szlak: Kemping „Górna Wetlinka”-Połonina Wetlińska
Szlak: Przełęcz Orłowicza-Suche Rzeki
Szlak: Przełęcz Wyżna -Połonina Wetlińska
Szlak: Brzegi Górne-Połonina Wetlińska-Przełęcz Orłowicza
Szlak: Smerek wieś-Smerek-Przełęcz Orłowicza
Szlak: Przełęcz Orłowicza – Krysowa - Jaworzec
3 Sieć pieszych szlaków turystycznych w kompleksie Połoniny Caryńskiej udostępniana
jest poprzez 4 wejścia (punkty informacyjno-kasowe), gdzie sprzedawane są bilety
wstępu:
Szlak: Ustrzyki Górne-Połonina Caryńska
Szlak: Brzegi Górne-Połonina Caryńska
Szlak: Bereżki - Przełęcz Przysłup-Połonina Caryńska
Szlak: Przełęcz Wyżniańska-Połonina Caryńska
4 Sieć pieszych szlaków turystycznych w kompleksie Wielkiej i Małej Rawki (wraz z
Działem i pasmem granicznym) udostępniana jest poprzez 5 wejść (punktów
informacyjno-kasowych), gdzie sprzedawane są bilety wstępu:
Szlak: Ustrzyki Górne-Wielka Rawka
Szlak: Przełęcz Wyżniańska-Mała Rawka-Wielka Rawka
Szlak: Wetlina-Dział-Mała Rawka
Szlak: Wetlina-Rabia Skała - pasmo graniczne - Wielka Rawka
Szlak: Przełęcz Wyżna – Dział

5 Ścieżki spacerowe:
a) wokół Ustrzyk Górnych,
b) ścieżka pieszo-rowerowa „Tarnawa”
c) ścieżka pieszo-rowerowa „Sokoliki”
d) Dźwiniacz Górny – Łokieć (po uruchomieniu)

6 Trasy przeznaczone do jazd bryczkami konnymi:
a) Tarnawa-Dźwiniacz Górny
b) Tarnawa-Bukowiec (droga publiczna)
c) Bukowiec parking - Dolina Potoku Niedźwiedzi
d) Bukowiec parking –Beniowa - Bukowiec parking
e) Wołosate- odcinek drogi od stadniny w kierunku Przełęczy Bukowskiej
7 Szlaki rowerowe:
a) Bereżki-Ustrzyki Górne-Brzegi Górne-Wetlina (droga wojewódzka)
b) Brzegi Górne – Nasiczne (droga powiatowa)
c) Ustrzyki Górne – Wołosate (droga wojewódzka)
d) Tarnawa Niżna – Bukowiec (droga powiatowa)
e) Nasiczne – Przysłup Caryński (droga gminna)
f) Ścieżka rowerowa: Bukowiec – Beniowa - Dolina Potoku Niedźwiedziego (do
deszczochronu) - Bukowiec
g) Ścieżka pieszo-rowerowa „Tarnawa”
h) Ścieżka pieszo-rowerowa „Sokoliki”
i) Zatwarnica - Suche Rzeki
8 Szlaki konne:
a) Sieć szlaków wokół Wołosatego
b) Wołosate-Ustrzyki Górne-Brzegi Górne
c) Brzegi Górne-Wetlina
d) Wetlina-Przełęcz Orłowicza-Suche Rzeki
e) Ustrzyki Górne-Bereżki
f) Łokieć-Tarnawa Niżna – Bukowiec - Beniowa
g) Nasiczne-Przełęcz Przysłup Caryński-Bereżki
9 Trasy wędrówek na nartach śladowych, ski-tourowych i rakietach śnieżnych:
1. Odcinki wzdłuż pieszych szlaków turystycznych.
2. Inne trasy:
a) spacerowe narciarskie trasy biegowe wokół Wetliny (oddziały: 191, 188, 2/185,
2/182, 2/279)
b) spacerowa trasa narciarska w Wołosatem
c) spacerowe trasy narciarskie w obwodzie ochronnym Tarnawa (oddziały: 1/2621/268) – po uruchomieniu
d) spacerowa trasa narciarska Ustrzyki Górne- Wołosate – po uruchomieniu
10 Miejsca odpoczynku:
Rejon „źródełka pod Tarnicą” (oddziały: 1/124, 1/150)
Miejsce odpoczynku przy parkingu na Przełęczy Wyżniańskiej (oddział 2/70)
Miejsce odpoczynku w Brzegach Górnych (oddziały: 2/66i, 2/66r)
11 Parkingi:
Parking 1 szt. w Brzegach Górnych
Parking 1 szt. na Przełęczy Wyżniańskiej,
Oddział o numerze: 2/70k
Parking 1 szt. w dolinie Rzeczycy,
Oddział o numerze: 1/18c
Parking 1 szt. w dolinie Terebowca
Oddział o numerze: 1/129l
Parking 1 szt. w Ustrzykach Górnych
Oddział o numerze: 1/217b
Parking 1 szt. w Bereżkach
Oddział o numerze: 2/1r
Parking 1 szt. w Bukowcu
Oddział o numerze: 1/280g
Parking 1 szt. w Wołosatem
Oddział o numerze: 1/182ax,bx
Parking 1 szt. w Wołosatem
Oddział o numerze: 1/182s
Parking 1 szt. na Kampingu „Górna Wetlinka”
Oddział o numerze: 2/172 – po uruchomieniu

W zależności od
stopnia zniszczenia/
uszkodzenia szlaku
i warunków
terenowych mogą
zostać wprowadzone
limity.
Nie ustala się limitu

W zależności od
stopnia zniszczenia/
uszkodzenia szlaku
i warunków
terenowych mogą
zostać wprowadzone
limity.

40 osób
40 osób
30 osób
15 osób
30 osób
40 osób
20 osób
W zależności od
stopnia zniszczenia/
uszkodzenia szlaku
i warunków
terenowych mogą
zostać wprowadzone
limity.
25 osób
30 osób
50 osób
250 osób
250 osób
100 osób
200 osób
500 osób
100 osób
150 osób
500 osób
620 osób
250 osób

Miejsca postojowe w Tarnawie Niżnej
Oddział o numerze 261b
Parking 1 szt. dla zwiedzających kompleks torfowisk w Tarnawie Wyżnej
Oddział o numerze 1/253g
12 Pola namiotowe, biwakowe i kampingi:
Pole namiotowe i kemping 1 szt. „Górna Wetlinka”
Pole namiotowe 1 szt. w Bereżkach
Pole biwakowe 1 szt. w Tarnawie Niżnej
13 Miejsca noclegowe:
Noclegi w Tarnawie Niżnej – baza „Nad Roztokami” (w dzierżawie)
Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej BdPN w Lutowiskach
Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej BdPN w Wołosatem –dla uczestników zajęć
edukacyjnych
Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej BdPN w Suchych Rzekach – dla uczestników
zajęć edukacyjnych
Terenowa Stacja Badawcza w Wołosatem
Noclegi w Ustrzykach Górnych – Biały „Noclegi Terebowiec” (w dzierżawie)
Noclegi w Punkcie Informacyjno-Edukacyjnym BdPN w Wołosatem – przeznaczone
głównie dla wolontariuszy BdPN
14 Stadniny świadczące usługi w zakresie turystyki konnej:
Zachowawcza Hodowla Konia Huculskiego w Wołosatem
Stanica Konia Huculskiego w Tarnawie Niżnej

90 osób
100 osób
250 osób
150 osób
40 osób
50 miejsc
11 miejsc
50 miejsc
26 miejsc
11 miejsc
48 miejsc
6 miejsc
Nie ogranicza się

Załącznik nr 2
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

Zasady udostępniania Bieszczadzkiego Parku Narodowego
do celów edukacyjnych i turystycznych
Niniejsze zasady udostępnienia Bieszczadzkiego Parku Narodowego do zwiedzania,
opracowano w oparciu o przepisy:







1.

2.

3.

4.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późń.
zm.),
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie parków narodowych lub
niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty (Dz. U. z 2013 r. poz. 400);
rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 4 sierpnia 1973 r. w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego
Parku Narodowego (t. j. Dz.U. nr 31 poz. 179 z zm.);
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172),
ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na
zorganizowanych terenach narciarskich (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1084),
ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1348).

Na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego funkcjonuje sieć oznakowanych
szlaków turystycznych, ścieżek przyrodniczych i historyczno-przyrodniczych oraz
ścieżek spacerowych, które są udostępnione dla zwiedzających (załącznik – mapa nr 1).
Ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających i ochronę przyrody poruszanie się po
szlakach na obszarze Parku dozwolone jest wyłącznie od świtu do zmierzchu.
Za wstęp na szlaki turystyczne oraz za udostępnianie obszaru ścieżek przyrodniczych,
pomiędzy 16 kwietnia a 15 listopada pobierane są opłaty. Opłaty za wstęp do Parku
uiszcza się w punktach informacyjno-kasowych (gotówką – brak możliwości zapłaty
kartą płatniczą) lub przez Internet za pośrednictwem operatora płatności internetowych.
Lokalizację punktów informacyjno-kasowych oraz pozostałych punktów stacjonarnej
sprzedaży biletów przedstawia: załącznik – mapa nr 3. Wysokość opłat określa cennik –
załącznik nr 3. Dowodem wniesienia jednodniowej opłaty za wstęp do Parku bądź za
udostępnienie obszaru ścieżki przyrodniczej jest paragon z kasy fiskalnej, oryginał „druk
pokwitowania” wystawiony na podstawie paragonu wraz z numerem NIP lub faktura
VAT, a w przypadku wprowadzenia sprzedaży elektronicznej – wydruk biletu
elektronicznego lub bilet na urządzeniu mobilnym – wyłącznie po prawidłowym
wyświetleniu. Dowód wniesienia opłaty należy zachować do kontroli. W przypadku
braku obsługi w punkcie informacyjno-kasowym i braku możliwości wniesienia opłaty
przez Internet, zwiedzających obowiązuje wykupienie opłaty wstępu w punkcie po
zejściu ze szlaku lub ścieżki przyrodniczej. W przypadku wejścia w tym samym dniu na
kolejny szlak lub ścieżkę przyrodniczą należy okazać zakupiony wcześniej bilet obsłudze
punktu informacyjno-kasowego.
Zabrania się wprowadzania psów na szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze, za
wyjątkiem odcinków prowadzących wzdłuż dróg publicznych. Psy obligatoryjnie muszą
być prowadzone na smyczy. Osoby niepełnosprawne mają prawo poruszać się po
szlakach i ścieżkach wraz ze specjalnie oznaczonym psem asystującym.
Turystyka konna dozwolona jest tylko po specjalnie oznakowanych trasach (załącznik –
mapa nr 2). Obowiązują następujące zasady dotyczące poruszania się konno na terenie
Parku:
 szlaki konne w BdPN są przeznaczone głównie dla poruszania się na koniach
będących własnością Parku,

 w zakresie ograniczonym (limitowanym) Dyrektor Parku może udostępnić szlaki
konne dla stadnin spoza terenu BdPN (wymagane jest uzgodnienie).
Wysokość opłat za wstęp na trasy konne oraz zasady udostępniania szlaków konnych
określa załącznik nr 6.
5. W Bieszczadzkim Parku Narodowym wyznaczono trasy przeznaczone do jazd bryczkami
konnymi –będącymi własnością Parku. Wysokość opłat określają załącznik nr 7 oraz
załącznik
nr 8. Przebieg tras:
 Tarnawa Niżna –Dźwiniacz Górny,
 Tarnawa Niżna – Bukowiec (droga publiczna),
 Bukowiec parking – Dolina Potoku Niedźwiedziego (do deszczochronu),
 Bukowiec parking – Beniowa – Bukowiec parking,
 Wołosate – odcinek drogi (częściowo publicznej) w kierunku Przełęczy
Bukowskiej/granicy Państwa,
 Wołosate – Ustrzyki Górne (wzdłuż drogi publicznej).
6. Turystyka rowerowa w granicach Parku dozwolona jest po drogach publicznych oraz (po
wykupieniu opłaty wstępu na szlak) po oznakowanych trasach w dolinie górnego Sanu
(załącznik - mapa nr 4):
 Bukowiec-Beniowa- wiata w dolinie potoku Niedźwiedziego – Bukowiec,
 Tarnawa Niżna – Dźwiniacz Górny – Tarnawa Niżna (ścieżka pieszo-rowerowa
„Tarnawa”),
 Tarnawa Wyżna – Sokoliki (ścieżka pieszo rowerowa „Sokoliki”),
 Dźwiniacz Górny – Łokieć (po uruchomieniu).
Parkingi (stojaki) rowerowe przeznaczone do przechowywania rowerów na czas wyjścia
zwiedzających na szlaki turystyczne oraz ścieżki przyrodnicze zlokalizowane są w:
Wołosatem (parking), Ustrzykach Górnych (wejście na szlak na Połoninę Caryńską),
Brzegach Górnych, na Przełęczy Wyżniańskiej, w Bukowcu (parking oraz przy wiacie
odpoczynkowej w dolinie potoku Niedźwiedziego), w Dźwiniaczu Górnym oraz
w Suchych Rzekach. Za korzystanie ze stojaków rowerowych nie pobiera się opłat.
Bieszczadzki Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i straty lub
uszkodzenia mienia osób korzystających ze stojaków.
7. Bieszczadzki Park Narodowy prowadzi w Tarnawie Niżnej wypożyczalnię rowerów
górskich. Regulamin korzystania z wypożyczalni oraz wysokość opłat określa załącznik
nr 16.
8. Biwakowanie dozwolone jest w następujących miejscach wyznaczonych przez BdPN:
 pole namiotowe w Bereżkach,
 kemping „Górna Wetlinka” (cennik wg stawek dzierżawcy),
 pole biwakowe w Tarnawie Niżnej.
Za korzystanie z pola namiotowego w Bereżkach oraz pola biwakowego w Tarnawie
Niżnej pobierane są opłaty, których wysokość określają załącznik nr 11 oraz załącznik
nr 12. Regulamin korzystania z ww. obiektów określa załącznik nr 10.
9. W okresie od 16 kwietnia do 15 listopada pobierane są opłaty (gotówką – brak
możliwości zapłaty kartą płatniczą) za korzystanie z następujących parkingów:
 w Ustrzykach Górnych, w Wołosatem, na Przełęczy Wyżniańskiej, w Brzegach
Górnych, w Bukowcu, w dolinie Terebowca, w dolinie Rzeczycy, w Bereżkach przy
polu namiotowym, w Tarnawie Niżnej oraz przy torfowiskach w Tarnawie Wyżnej.
Wysokość opłat określa załącznik nr 4. Dowodem wniesienia opłaty za korzystanie
z parkingu jest paragon z kasy fiskalnej, który należy umieścić w widocznym miejscu za
przednią szybą. Opłata pobierana jest z góry przy wjeździe na parking. W przypadku
braku możliwości zapłaty przy wjeździe, opłatę należy uiścić przed opuszczeniem
parkingu.
10. Rozpalanie ognisk dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych i odpowiednio
przygotowanych:

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.

 paleniskach przy obiektach: Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego
w Wołosatem, w Tarnawie Niżnej – na polu biwakowym, w Ustrzykach Górnych –
„Biały- Noclegi Terebowiec”, na Kempingu „Górna Wetlinka” oraz przy Terenowej
Stacji Edukacji Ekologicznej w Wołosatem.
 w wiatach ogniskowych: przy Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej w Suchych
Rzekach, w Ustrzykach Górnych (wejście na szlak na Połoninę Caryńską), na polu
namiotowym w Bereżkach, w dolinie Terebowca (Ustrzyki Górne), przy Stanicy
Konia Huculskiego w Tarnawie Niżnej oraz w Wołosatem.
Regulamin korzystania z wiat ogniskowych oraz wysokość opłat określa załącznik nr 9.
Organizowanie imprez turystycznych, w tym rajdów na obszarze Parku dozwolone jest
wyłącznie za zgodą Dyrektora Parku i na warunkach uzgodnionych przed organizacją
imprezy.
Wprowadza się na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego obowiązek zapewnienia
opieki przewodnika górskiego beskidzkiego podczas wszystkich zorganizowanych
wycieczek pieszych, w których uczestniczy młodzież ucząca się w szkołach
podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe).
Ustala się maksymalną liczbę osób w grupie na 50.
Przewodnik górski beskidzki posiadający ważną licencję BdPN wchodząc na teren Parku
nie wnosi opłat za udostępnianie obszaru ścieżek przyrodniczych (po okazaniu licencji
obsłudze punktu informacyjno-kasowego).
Dyrektor Parku wyznacza spośród pracowników osoby do oprowadzania grup na
obszarze Parku w celach edukacyjnych.
Ratownik górski oraz ratownik górski z psem ratowniczym mają prawo bezpłatnego
wstępu na szlaki i udostępnianie obszaru ścieżek przyrodniczych na terenie Parku na
podstawie ważnej legitymacji służbowej.
Za bezpieczeństwo uczestników imprez i przestrzeganie przepisów obowiązujących na
terenie Parku odpowiada organizator imprezy turystycznej.
Wykonywanie filmów i zdjęć w celach komercyjnych (w tym sesji fotograficznych np.
ślubnych) wymaga uzyskania zgody Dyrektora Parku i wniesienia opłaty- załącznik nr
17.
W okresie od 1 stycznia do 15 kwietnia oraz od 16 listopada do 31 grudnia nie pobiera się
opłat za wstęp na szlaki i za udostępnienie ścieżek przyrodniczych.
Uprawnionymi do kontroli osób w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących na
terenie Parku, w tym do kontroli wniesionych opłat, oraz do nakładania mandatów
karnych są funkcjonariusze Straży Parku i uprawnieni pracownicy Służby Parku.
Na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego zabrania się:
 zakłócania ciszy,
 chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj,
postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, płoszenia zwierząt kręgowych,
zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz
ich miejsc rozrodu,
 połowu ryb i innych organizmów wodnych,
 niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin i grzybów oraz zbioru dziko
występujących roślin i grzybów i ich części,
 użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania
zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników
przyrody,
 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,
 pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków
roślin, zwierząt i minerałów,
 niszczenia obiektów dziedzictwa historycznego,
 ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem
dróg publicznych oraz szlaków, ścieżek i tras wyznaczonych przez dyrektora parku
narodowego,



poruszania się pieszo po trasach turystyki konnej, poruszania się na rowerach po
turystycznych szlakach pieszych i konnych oraz ścieżkach przyrodniczych, za
wyjątkiem ich odcinków biegnących drogami publicznymi,
 ruchu pojazdów poza drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi parku
prowadzącymi do osiedli mieszkalnych, kampingów i pól namiotowych,
 uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania po rzekach i potokach
znajdujących się w granicach parku narodowego,
 naruszania ekosystemów parku poprzez loty na motolotniach, lotniach, paralotniach,
spadolotniach oraz używania innych urządzeń latających jak np. drony czy latawce;
 biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku
narodowego,
 organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody dyrektora parku narodowego,
 palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym
płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego,
 zaśmiecania terenu, pozostawiania resztek pożywienia i opakowań, zanieczyszczania
wód powietrza i gleby – śmieci należy znosić do pojemników umieszczonych przy
punktach informacyjno-kasowych lub innych obiektach infrastruktury turystycznej,
 prowadzenia bez zgody dyrektora parku działalności handlowej,
 umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków.
21. Nie udostępnia się terenu Parku dla następujących celów:
 amatorskiego połowu ryb,
 lotów na lotniach, paralotniach, motolotniach i spadolotniach,
 lotów latawców i skrzydeł do przemieszczania narciarzy oraz lotów dronów,
 wykonywania lotów samolotami, helikopterami i innymi środkami powietrznymi
w celach turystycznych,
 używania na wodach Parku kajaków, pontonów i innego sprzętu pływającego.

Załącznik nr 2a
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

ZASADY ZWIEDZANIA BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO
W OKRESIE ZIMOWYM
Dla zwiedzających Park w okresie zimowym udostępniamy oznakowane piesze szlaki
turystyczne, które mogą być użytkowane również jako trasy wędrówek na nartach.
Najbardziej odpowiednimi nartami do zimowych wędrówek są narty skiturowe lub narty
śladowe. Dla turystów poruszających się na nartach dopuszczalne jest odejście od szlaku
na 5 m w każdą stronę, w celu ominięcia przeszkód terenowych (np. powalonych drzew)
lub obiektów infrastruktury turystycznej (np. barier, progów przeciwerozyjnych).
2. Wędrówki na nartach dozwolone są również na spacerowych narciarskich trasach
biegowych:
 wokół Wetliny,
 w Wołosatem,
 w obwodzie ochronnym Tarnawa (po uruchomieniu),
 Ustrzyki Górne- Wołosate (po uruchomieniu).
3. Ze względu na bezpieczeństwo innych turystów oraz bariery zabezpieczające na szlakach
obowiązuje całkowity zakaz zjazdów za wyjątkiem wyznaczonych przez Dyrektora Parku
odcinków szlaków (po ich uruchomieniu). Zakaz dotyczy m.in. nart, desek
snowboardowych, sanek oraz tzw. jabłuszek.
4. Do wyjścia na szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze zaleca się odpowiednio
przygotować. Szczególną uwagę należy zwrócić na obuwie, gdyż w wielu miejscach na
szlakach może występować oblodzenie wymagające od turysty używania tzw. „raków”.
Zaleca się dostosować odzież do warunków pogodowych panujących na szlaku.
5. Zwiedzanie Parku w porze nocnej (od zmierzchu do świtu) jest niedozwolone.
6. Ze względów bezpieczeństwa w sezonie zimowym zaleca się zgłosić planowaną dłuższą
trasę przejścia w stacji ratunkowej GOPR w Ustrzykach Górnych.
7. Zabrania się pozostawiania w granicach Parku odpadów oraz resztek pokarmów.
8. Za wstęp na szlaki turystyczne do dnia 15 kwietnia i po 15 listopada nie pobiera się opłat.
9. W okresie od 1 stycznia do 15 kwietnia oraz od 16 listopada do 31 grudnia pobierane są
opłaty (gotówką – brak możliwości zapłaty kartą płatniczą) za korzystanie
z następujących parkingów (załącznik - mapa nr 5): w Ustrzykach Górnych (wejście na
szlak na Połoninę Caryńską), w Wołosatem, na Przełęczy Wyżniańskiej oraz w Brzegach
Górnych (wysokość opłat określa załącznik nr 5).
Dowodem wniesienia opłaty za korzystanie z parkingu jest paragon z kasy fiskalnej,
który należy umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą. Opłata pobierana jest
z góry przy wjeździe na parking. W przypadku braku możliwości zapłaty przy wjeździe,
opłatę należy uiścić przed opuszczeniem parkingu.
10. Na terenie Parku w okresie zimowym udostępniamy bezpłatnie trzy suche toalety
alpejskie: na Przełęczy Wyżnej, Przełęczy Bukowskiej i przy punkcie kasowym WetlinaStare Sioło oraz sanitariaty przy parkingu w Wołosatem.
11. Podczas wyjątkowo niekorzystnych zjawisk takich jak śnieżyce, oblodzenie szlaków,
zagrożenie lawinowe, wiatrołomy lub zerwanie kładek na potokach niektóre szlaki lub
ich odcinki mogą być zamknięte. Informacja na ten temat jest umieszczana na stronie
Bieszczadzkiego Parku Narodowego: www.bdpn.pl oraz w mediach społecznościowych.
1.

Załącznik nr 3
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

CENNIK OPŁAT ZA WSTĘP DO
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO
Wysokość opłat za jednodniowy wstęp na szlaki turystyczne na obszarze Bieszczadzkiego Parku
Narodowego oraz za udostępnienie obszaru ścieżek przyrodniczych do zwiedzania:
Ceny biletów
Odcinki szlaku czerwonego:
1. Wołosate – Przełęcz Bukowska - Halicz oraz ścieżka przyrodnicza „RozsypaniecKrzemień”
2. Ustrzyki Górne – Szeroki Wierch oraz ścieżka przyrodnicza „Ustrzyki Górne-Szeroki
Wierch”
3. Ustrzyki Górne – Połonina Caryńska oraz ścieżka przyrodnicza „Połonina Caryńska”
4. Brzegi Górne – Połonina Wetlińska i Połonina Caryńska oraz ścieżki przyrodnicze
„Połonina Wetlińska” i „Połonina Caryńska”
5. Kalnica – Smerek oraz ścieżka przyrodnicza „Suche Rzeki-Smerek”
Odcinki szlaku niebieskiego:
6. Wołosate –Tarnica oraz ścieżka przyrodnicza „Wołosate- Tarnica”
7. Pszczeliny Widełki – Bukowe Berdo oraz ścieżka przyrodnicza „Bukowe Berdo”
8. Ustrzyki Górne – Wielka Rawka – pasmo graniczne – Rabia Skała oraz ścieżki
przyrodnicze „Wielka Rawka” i „Wielka Rawka – Kremenaros – Nova Sedlica”
(odcinek w granicach BdPN)
Odcinki szlaku żółtego:
9. Przełęcz Wyżna – Połonina Wetlińska oraz ścieżka przyrodnicza „Połonina
Wetlińska”
10. Przełęcz Wyżna – Dział
11. Wetlina-Stare Sioło – Przełęcz Orłowicza oraz ścieżka przyrodnicza „Połonina
Wetlińska”
12. Bereżki – Przysłup Caryński
13. Suche Rzeki – Przełęcz Orłowicza oraz ścieżka przyrodnicza „Suche Rzeki-Smerek”
14. Mała Rawka – Wielka Rawka oraz ścieżka przyrodnicza „Wielka Rawka”
15. Muczne – Bukowe Berdo oraz ścieżka przyrodnicza „Bukowe Berdo”
16. Jawornik – Rabia Skała oraz ścieżka przyrodnicza „Wetlina – Rabia Skała – Runina”
(odcinek w granicach BdPN)
Odcinki szlaku zielonego:
17. Przełęcz Wyżniańska – Mała Rawka i Połonina Caryńska oraz ścieżki przyrodnicze
„Wielka Rawka” i „Połonina Caryńska”
18. Wetlina – Dział oraz ścieżka przyrodnicza „Wielka Rawka”
19. Przysłup Caryński – Połonina Caryński
Odcinki szlaku czarnego:
20. Górna Wetlinka – Połonina Wetlińska oraz ścieżka przyrodnicza „Połonina
Wetlińska”
21. Jaworzec – Krysowa – Przełęcz Orłowicza
Pozostałe odcinki ścieżek:
22. Tarnawa Niżna - ścieżka przyrodniczo-historyczna „Tarnawa Niżna – Dźwiniacz
Górny”
23. ścieżka przyrodnicza na torfowiskach w Tarnawie
24. Ścieżka pieszo-rowerowa Tarnawa
25. Ścieżka pieszo-rowerowa Sokoliki
26. Bukowiec – ścieżka przyrodniczo-historyczna „W dolinie górnego Sanu”

N

U

8 zł

4 zł

Ulgi i zwolnienia z opłat za wstęp do Bieszczadzkiego Parku Narodowego
Do opłat ulgowych (50%) za wstęp do Parku, za okazaniem ważnej legitymacji uprawnieni są:
 uczniowie szkół i studenci,
 dzieci i młodzieży, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego,
historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej
przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
c) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw,
d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej
w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. poz. 10);
 emeryci i renciści,
 osoby niepełnosprawne,
 żołnierze służby czynnej.
Z opłat zwolnione są:
 dzieci w wieku do 7 lat,
 osoby posiadające zezwolenie dyrektora parku na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody,
 ratownicy górscy oraz ratownik górski z psem ratowniczym, na podstawie ważnej legitymacji służbowej,
 uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w Parku w zakresie uzgodnionym z dyrektorem
parku,
 mieszkańcy gmin położonych częściowo w granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowego (gminy: Cisna,
Czarna i Lutowiska) na podstawie dowodu osobistego lub zaświadczenia potwierdzającego miejsce
zameldowania,
 wolontariusze na podstawie ważnego identyfikatora wydanego przez Park;
 przewodnicy beskidzcy po okazaniu ważnej licencji Bieszczadzkiego Parku Narodowego;
 członkowie rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.) posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny (o zasięgu ogólnokrajowymkolor błękitny). Karta Dużej Rodziny w wersji tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na
urządzeniach mobilnych – wyłącznie po prawidłowym wyświetleniu) jest ważna łącznie z dokumentem
potwierdzającym tożsamość. Ze względu na brak zasięgu sieci i komórkowego połączenia transmisji danych
w niektórych punktach informacyjno – kasowych zalecamy posiadanie karty w wersji tradycyjnej.

Obowiązek wykazania prawa do zwolnienia z opłat za wstęp lub prawa do ulgi leży po stronie
osoby, która się o taką ulgę ubiega. Należy okazać odpowiedni dokument w punkcie pobierania
opłat.

Załącznik nr 4
Do zarządzenia nr 1/2021 Dyrektora Bieszczadzkiego Parku
Narodowego z siedzibą w Ustrzykach Górnych, z dnia 2 stycznia
2021 roku, w sprawie udostępniania obszaru Bieszczadzkiego
Parku Narodowego w celach naukowych, edukacyjnych
i turystycznych.

CENNIK OPŁAT
ZA KORZYSTANIE Z PARKINGÓW
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO
Parkingi niestrzeżone
LOKALIZACJA PARKINGÓW

CENY

Ustrzyki Górne – wejście na Szeroki Wierch
(dolina Terebowca)
Ustrzyki Górne – wejście na Połoninę Caryńską,
Przełęcz Wyżniańska – wejście na Rawki,
Połoninę Caryńską
Brzegi Górne – wejście na Połoninę Caryńską,
Wetlińską,
Wołosate – wejście na Tarnicę.
Ustrzyki Górne – wejście na Wielką Rawkę
(dolina Rzeczycy)
Bukowiec źródła Sanu









motocykle
samochody osobowe
busy
samochody kempingowe i kampery
autokary
autokary do 2 godzin
korzystanie z toalet

8 zł
18 zł
20 zł
25 zł
50 zł
25 zł
bezpłatnie








Tarnawa Wyżna – przy torfowiskach









motocykle
samochody osobowe
busy
samochody kampingowe i kampery
autokary
korzystanie z toalet
motocykle
samochody osobowe
busy
samochody kampingowe i kampery
autokary
autokary do 2 godzin
korzystanie z toalet

8 zł
18 zł
20 zł
25 zł
50 zł
bezpłatnie
4 zł
9 zł
10 zł
25 zł
50 zł
25 zł
bezpłatnie

Bereżki – przy polu namiotowym

 Zgodnie z cennikiem pola namiotowego (zał. nr 11)

Tarnawa Niżna – przy polu biwakowym

 Zgodnie z cennikiem pola biwakowego (zał. nr 12)

Parkowanie na parkingach w porze nocnej
(od godz. 2000 do godz. 700)




samochody kempingowe i kampery
samochody osobowe

100 zł
100 zł

Opłata jednodniowa ważna dla danego parkingu pobierana jest z góry przy wjeździe.
W przypadku braku możliwości zapłaty przy wjeździe, opłatę należy uiścić przed opuszczeniem
parkingu.
Nocowanie na parkingach (w samochodach kempingowych, kamperach lub samochodach
osobowych) możliwe jest wyłącznie po uiszczeniu opłaty parkingowej. W przypadku braku
możliwości uiszczenia opłaty na parkingu obowiązuje zakup biletu poprzez internetową
platformę sprzedaży biletów.
Dowodem wniesienia opłaty za korzystanie z parkingu jest paragon z kasy fiskalnej, który
należy umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą na desce rozdzielczej pojazdu. Bilety
podlegają kontroli Straży i Służby Parku.
Całkowicie z opłat za korzystanie z parkingu zwolnieni są:
 Pracownicy parków narodowych (okazujący legitymację służbową),
 Pojazdy oznakowane Straży Granicznej, Policji, GOPR,
 Ratownicy GOPR pełniący w tym czasie dyżur w górach (okazujący odpowiednie
zaświadczenie),
 Pojazdy osób niepełnosprawnych z widoczną aktualną kartą parkingową za przednią szybą.

Załącznik nr 5
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.

CENNIK OPŁAT PARKINGOWYCH
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO
W OKRESIE ZIMOWYM
Parkingi niestrzeżone

LOKALIZACJA PARKINGÓW

CENY

Przełęcz Wyżniańska- wejście na Małą i Wielką
Rawkę oraz Połoninę Caryńską
Ustrzyki Górne – wejście na Połoninę Caryńską,
Brzegi Górne – wejście na Połoninę Caryńską oraz
Połoninę Wetlińską,
Wołosate – wejście na Tarnicę.









motocykle
samochody osobowe
samochody osobowe do 2 godz.
busy
samochody kampingowe (kampery)
autokary
autokary do 2 godz.

8 zł
18 zł
5 zł
20 zł
25 zł
50 zł
25 zł

Parkowanie na parkingach w porze nocnej
(od godz. 2000 do godz. 700)




samochody kempingowe i kampery
samochody osobowe

100 zł
100 zł

Opłata jednodniowa ważna dla danego parkingu pobierana jest z góry przy wjeździe.
W przypadku braku możliwości zapłaty przy wjeździe, opłatę należy uiścić przed opuszczeniem
parkingu.
Nocowanie na parkingach (w samochodach kempingowych, kamperach lub samochodach
osobowych) możliwe jest wyłącznie po uiszczeniu opłaty parkingowej. W przypadku braku
możliwości uiszczenia opłaty na parkingu obowiązuje zakup biletu poprzez internetową
platformę sprzedaży biletów.
Dowodem wniesienia opłaty za korzystanie z parkingu jest paragon z kasy fiskalnej, który
należy umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą na desce rozdzielczej pojazdu. Bilety
podlegają kontroli Straży i Służby Parku.
Całkowicie z opłat za korzystanie z parkingu zwolnieni są:
 Pracownicy parków narodowych (okazujący legitymację służbową),
 Pojazdy oznakowane Straży Granicznej, Policji, GOPR,
 Ratownicy GOPR pełniący w tym czasie dyżur w górach (okazujący odpowiednie
zaświadczenie),
 Pojazdy osób niepełnosprawnych z widoczną aktualną kartą parkingową za przednią szybą.

Załącznik nr 6
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.

CENNIK OPŁAT
ZA WSTĘP NA SZLAKI KONNE
ORAZ ZASADY UDOSTĘPNIANIA SZLAKÓW KONNYCH
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

Opłata za 1 dzień/ od jeźdźca
Udostępnienie boksu dla konia w Zachowawczej
Hodowli Konia Huculskiego w Wołosatem

30 zł
40 zł/ 1 doba/ 1 koń

Zasady wstępu na szlaki konne BdPN:
1.

2.
3.

4.
5.

Zezwolenie na wstęp na szlaki konne można uzyskać po wcześniejszym zgłoszeniu (z co
najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem) pod nr tel. 13 461 03 50 lub e-mail: oie@bdpn.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać: termin, ilość jeźdźców, przebieg trasy oraz – w przypadku
koni spoza otuliny Parku - ksero dokumentów wymienionych w pkt. 3.
Faktury za wstęp na szlaki konne wystawia Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej
BdPN w Lutowiskach.
Konie spoza otuliny Parku ze względów na ochronę przyrody muszą przejść jednodobową kwarantannę. Konie muszą być zdrowe klinicznie, nie budzić podejrzeń
jakiejkolwiek choroby i pochodzić z gospodarstwa wolnego od chorób - wymagane
zaświadczenie lek.-wet. lekarza wolnej praktyki. Wymagane jest posiadanie aktualnego
szczepienia p/grypie wpisanego do paszportu według następującego schematu:
 szczepienie podstawowe (bazowe) - pierwsze szczepienie w dniu rozpoczęcia
szczepienia, drugie szczepienie - nie wcześniej niż 21- go dnia i nie później niż 92
dnia od pierwszego szczepienia,
 szczepienie przypominające - co najmniej 12 miesięcy od ostatniego szczepienia,
 żadne ze szczepień przypominających nie może się odbyć później niż na 7 dni przed
przybyciem na teren BdPN (musi być wykonane minimum 7 dni przed przyjazdem).
Na czas kwarantanny udostępniamy boksy w Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego
w Wołosatem. Opłatę należy uiścić w kasie Stadniny w Wołosatem.
Dla jeźdźców BdPN oferuje miejsca noclegowe w cenie 30 zł/doba/ osoba (w miarę
wolnych miejsc) - rezerwacje tel. 724 750 038.

Załącznik nr 7
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.

ZACHOWAWCZA HODOWLA KONIA HUCULSKIEGO
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO
W WOŁOSATEM
CENNIK OPŁAT

Oprowadzanie dzieci na koniu (2 kółka)
Każde kolejne kółko

10 zł
+5 zł

Jazda konna grupowa: w krytej ujeżdżalni /na padoku

50 zł/45 min.

Jazda konna indywidualnie: w krytej ujeżdżalni /na padoku

60 zł/45 min.

Jazda konna : nauka na lonży

40 zł/ 30 min.

Jazda terenowa w grupie pod opieką instruktora BdPN

60 zł/godz.

Wycieczki konne dla grup (5-8 osób) 1 dniowe

250 zł/osoba

Zwiedzanie ZHKH z pracownikiem stadniny (ok. 30 min.):

100 zł/grupa

Wykład edukacyjny na temat Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego

100 zł

Organizacja ogniska

100 zł

Kulig (maksymalnie dla 4 osób)

150 zł /za godzinę

Przejażdżka bryczką ( maksymalnie 4-5 osób)

150 zł/za godzinę

Przejażdżki bryczką, kuligi, zwiedzenie oraz wycieczki konne wymagają wcześniejszego
kontaktu z instruktorem i umówienia wolnego terminu (tel. 724 750 031).

Załącznik nr 8
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.

STANICA KONIA HUCUSKIEGO W TARNAWIE NIŻNEJ
CENNIK OPŁAT
Oprowadzanie dzieci na koniu (2 kółka)
Każde kolejne kółko

10 zł
+5 zł

Jazda konna grupowa: w krytej ujeżdżalni /na padoku

50 zł/45 min.

Jazda konna indywidualnie: w krytej ujeżdżalni /na padoku

60 zł/45 min.

Jazda konna : nauka na lonży

40 zł/ 30 min.

Jazda terenowa w grupie pod opieką instruktora BdPN
Wycieczki konne dla grup (5-8 osób) 1 dniowe
Organizacja ogniska

60 zł/godz.
250 zł/osoba
100 zł

Przejażdżka bryczką ( do 5 osób)

150zł/za godzinę

Przejażdżka bryczką powyżej 5 osób

150zł + 40zł za
każdą dodatkową
osobę
200zł + 40zł za
każdą dodatkową
osobę

Kulig saniami (do 4 osób)

Szkółka jeździecka

300zł/osoba/
miesiąc

Skiring /skubing

100zł/godz.

Przejazdy bryczką- ślubne

700zł

Udostępnienie koni do sesji zdjęciowej ślubnej.

500zł

Udostępnienie koni do sesji zdjęciowej.

400zł

Oferta dla grup powyżej 10 osób
- organizacja ogniska + przejazd bryczką+ oprowadzanie na koniu

50zł/ osoba

Przejażdżki bryczką, kuligi oraz wycieczki konne wymagają wcześniejszego kontaktu z
instruktorem i umówienia wolnego terminu (tel. 575 263 999).

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.

Załącznik nr 10
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:
POLA NAMIOTOWEGO
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO W BEREŻKACH
ORAZ
POLA BIWAKOWEGO
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO W TARNAWIE NIŻNEJ
Administratorem i zarządcą obiektów jest Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19,
38-713 Lutowiska, tel. 13 461 06 50, e-mail: oie@bdpn.pl. Nadzór terenowy nad polem
namiotowym w Bereżkach pełni leśniczy obwodu ochronnego Caryńskie – tel. 724 750 018.
Nadzór terenowy nad polem biwakowym w Tarnawie Niżnej pełni leśniczy obwodu
ochronnego Tarnawa – tel. 724 750 045.
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

Wejście i przebywanie na terenie pola namiotowego lub biwakowego jest równoznaczne
ze znajomością i akceptacją niniejszego regulaminu.
Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników pola namiotowego lub
biwakowego oraz osób znajdujących się tam czasowo.
Rejestrowanie na polu namiotowym lub biwakowym odbywa się codziennie w czasie
pracy obsługi. W przypadku braku obsługi pola namiotowego/biwakowego,
użytkowników obowiązuje dokonanie wszelkich formalności dnia następnego.
Korzystanie z pola namiotowego w Bereżkach jest płatne zgodnie z obowiązującym
cennikiem (załącznik nr 11). Opłaty należy dokonać w punkcie sprzedaży przy wjeździe
na pole namiotowe (gotówką – brak możliwości zapłaty kartą płatniczą).
Korzystanie z pola biwakowego w Tarnawie Niżnej jest płatne zgodnie z obowiązującym
cennikiem (załącznik nr 12). Opłaty należy dokonać w recepcji obiektu „Baza nad
Roztokami”.
Doba pobytowa na polu namiotowym trwa od godz. 16:00 do 14:00 dnia następnego.
W przypadku skrócenia pobytu Bieszczadzki Park Narodowy nie zwraca opłat za
niewykorzystane dni wypoczynku.
Użytkowników zobowiązuje się do utrzymania czystości i porządku na terenie obiektu.
Na terenie pola obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00.
Natryski i toalety znajdujące się na terenie pola namiotowego/biwakowego czynne są
przez całą dobę, tylko dla użytkowników pola.
Miejsce rozstawienia namiotów oraz parkowania kamperów lub samochodów
z przyczepą kempingową wskazuje obsługa pola namiotowego.
Parking dla pojazdów osób zamieszkałych na polu namiotowym znajduje się
w wyznaczonym miejscu i nie jest strzeżony. Opłaty zgodnie z obowiązującym
cennikiem (załącznik nr 11 oraz 12).
Bieszczadzki Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, straty
i uszkodzenia
pojazdów
oraz
mienia
osób
korzystających
z
pola
namiotowego/biwakowego.
W przypadku zniszczenia urządzeń lub wyposażenia pola należy pokryć powstałą szkodę
w pełnej wysokości.

15. Rozpalanie ognisk i grillowanie dozwolone jest tylko w wiacie ogniskowej lub
w wyznaczonym miejscu.
16. Wiata ogniskowa na polu namiotowym w Bereżkach przeznaczona jest przede wszystkim
dla użytkowników pola namiotowego. W okresach małego obłożenia obiektu z wiaty
ogniskowej mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane, które
zgłoszą w OIiET w Lutowiskach rezerwację telefoniczną. Zgody takie wydawane są w
porozumieniu w obsługą pola namiotowego, po potwierdzeniu dostępności wiaty
i drewna opałowego. Korzystanie z wiaty możliwe jest wyłącznie z wykorzystaniem
opału zakupionego w Parku- koszt zakupu 1 wiązki drewna wynosi: 30,00 zł.
17. Pole jest miejscem odpoczynku. Użytkownicy powinni dbać o spokój własny i innych
gości.
18. Zwierzęta towarzyszące użytkownikom mogą przebywać w obiektach pod warunkiem
zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz świadectw
o dokonaniu obowiązujących szczepień ochronnych.
19. Użytkownicy pola namiotowego/biwakowego mają obowiązek stosować się do aktualnie
obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
20. Na terenie pola namiotowego oraz pola biwakowego zabrania się:
 zaśmiecania terenu pola namiotowego,
 okopywania namiotów,
 ogradzania lub wydzielania terenu biwakowania bez zgody obsługi pola,
 podłączania się do istniejącej sieci elektrycznej bez zgody obsługi pola (czajniki
elektryczne, grzałki itp.),
 zakłócania porządku na polu namiotowym,
 pozostawiania dzieci do lat 7 bez opieki rodziców lub opiekunów,
 ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń,
 dewastowania infrastruktury pola i przyległych obiektów,
 mycia samochodów i innych pojazdów,
 używania butli gazowych i otwartego ognia w namiotach,
 pozyskiwania opału z otaczającego lasu,
 mycia obuwia w sanitariatach.

Załącznik nr 11
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.

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

Opłata za dobę
Opłata dla osoby dorosłej

10 zł*

Opłata dla dzieci i młodzieży do 18 lat

5 zł*
Bezpłatnie

Dzieci do lat 7

*Do powyższych cen należy doliczyć opłatę miejscową, która wynosi 1,60 zł /doba od osoby
Opłata za namiot 1-3 os.

5 zł

Opłata za namiot 4-10 os.

8 zł

Opłata za namiot powyżej 10 os.

10 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

40 zł / doba

25 zł /doba

motocykle
8 zł

samochody osobowe
18 zł

busy
20 zł

samochody kempingowe i kampery
25 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.
Parkowanie pojazdów na parkingu



POLE NAMIOTOWE WYPOSAŻONE JEST W:

toalety,

prysznice z ciepłą wodą,

wiaty ogniskowe,

ławostoły,

przyłącza elektryczne na 3 stanowiskach dla kamperów.

Załącznik nr 12
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.

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

Opłata za dobę
Opłata dla osoby dorosłej

10 zł*

Opłata dla dzieci i młodzieży do 18 lat

5 zł*
Bezpłatnie

Dzieci do lat 7

Do powyższych cen należy doliczyć opłatę miejscową, która wynosi 1,60 zł /doba od osoby
Opłata za namiot 1-3 os.

5 zł

Opłata za namiot 4-10 os.

8 zł

Opłata za namiot powyżej 10 os.

10 zł

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

25 zł /doba

motocykle
4 zł
samochody osobowe
9 zł

busy
10 zł

samochody kempingowe i kampery
25 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.
Parkowanie pojazdów na parkingu




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 1/2021 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.

OFERTA EDUKACYJNA
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

Zajęcia edukacyjne zamawiane na ścieżkach przyrodniczych w BdPN
(w grupach do 25 osób)*:
- zajęcia terenowe (do 5 godzin)
- każda kolejna godzina

270 zł/od grupy
50 zł/od grupy

Uwaga: ceny zawierają bilety wstępu na szlaki i ścieżki przyrodnicze
Warsztaty w oparciu o TSEE w Wołosatem i Suchych Rzekach oraz ścieżki
przyrodnicze*:
270 zł/od grupy
- zajęcia terenowe (do 5 godzin) na ścieżkach przyrodniczych w BdPN
(w grupach do 25 osób)*
- każda kolejna godzina

50 zł/od grupy
200 zł/od grupy

- zajęcia kameralne (w grupach do 25 osób – do 60 minut)
Uwaga: ceny zawierają bilety wstępu na szlaki i ścieżki przyrodnicze
Zajęcia kameralne, prelekcja z przeźroczami o przyrodzie BdPN w TSEE w
Wołosatem i Suchych Rzekach*
(w grupach do 25 osób – do 60 minut)

200 zł/od grupy

Projekcja filmów i diaporam przyrodniczych (w grupach do 35 osób) – TSEE
w Wołosatem i Suchych Rzekach

Bezpłatnie

Edukacyjne oferty sezonowe (zimowa, wakacyjna, rodzinna) – informacje,
cennik i regulamin - na stronie www.bdpn.pl w zakładce Edukacja/Oferta
edukacyjna

Płatne

*Uwaga! Zakres, tematykę i termin zajęć należy wcześniej uzgodnić z Działem Edukacji
Ekologicznej BdPN: tel. 13 461 10 91, tel./fax. 13 461 30 62, edukacja@bdpn.pl lub ond@bdpn.pl

Załącznik nr 14
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.

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

Nocleg z pościelą

40 zł* /1 doba od osoby

Nocleg bez pościeli

35 zł* /1 doba od osoby

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

25 zł*
30 zł*

* Do ceny noclegu należy doliczyć opłatę miejscową, która wynosi: 1,60 zł /1 doba od osoby

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 15
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.

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)

15 zł*

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

35 zł*
40 zł*

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

30 zł*
35 zł*

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

25 zł*
30 zł*

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

45 zł*
50 zł*

* Do ceny noclegu należy doliczyć opłatę miejscową, która wynosi: 1,60 zł /1 doba od osoby

Załącznik nr 16
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.

CENNIK OPŁAT
ORAZ ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI ROWERÓW
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO W TARNAWIE NIŻNEJ

Wypożyczenie roweru do dwóch godzin
Każda następna rozpoczęta godzina
(w cenie zawarte jest wypożyczenie zapięcia rowerowego)

20 zł
+ 10 zł

Wypożyczenie roweru na cały dzień (zwrot roweru do
godziny 20:00)

50 zł

Wypożyczenie fotelika dziecięcego (waga max. 22 kg)

10 zł / dzień

Zasady korzystania z wypożyczalni rowerów:
1. Wypożyczane rowery są własnością Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
2. Wypożyczający rower zobowiązany jest do złożenia podpisu pod Umową potwierdzającą,
że Wypożyczający zapoznał się i zaakceptował niniejszy regulamin. Wypożyczający rower
zobowiązuje się przestrzegania wszystkich zapisów zawartych w Umowie wypożyczenia,
którą czytelnie podpisuje w dniu wypożyczenia roweru.
3. Wypożyczane rowery są sprawne technicznie i w takim samym stanie powinny zostać
zwrócone do wypożyczalni.
4. Turysta wypożyczający rower ma obowiązek dokonać płatności za wypożyczenie roweru
wg obowiązującego cennika.
5. Opłatę za wypożyczenie roweru pobiera się z góry, za zadeklarowany czas jego używania,
który nie może być dłuższy niż wynoszą godziny otwarcia wypożyczalni. Zwrot roweru po
terminie opłaconym powoduje pobranie dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem
wypożyczalni.
6. Osoby wybierające się na oznakowane trasy rowerowe w dolinie górnego Sanu
zobowiązane są do uiszczenia opłaty wstępu na szlak. Korzystanie ze szlaków rowerowych
wyznaczonych wzdłuż dróg publicznych jest bezpłatne.
7. Informacji udziela obsługa bazy „Nad Roztokami” w Tarnawie Niżnej, tel. 537 770 887
oraz Ośrodek Informacji i Edukacji Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Lutowiskach,
tel. 13 461 03 50.

Załącznik nr 17
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.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA PARKU
W CELACH REALIZACJI ZDJĘĆ FILMOWYCH
I FOTOGRAFICZNYCH NA TERENIE
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

1. Opłaty za filmowanie i fotografowanie na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego
ustalane są indywidualnie w zależności od charakteru zdjęć filmowych i sesji
fotograficznych.
2. Zgodę na realizację zdjęć filmowych i fotograficznych wydaje Dyrektor BdPN po
wcześniejszym otrzymaniu wniosku, zawierającego:
 nazwę i siedzibę wnioskodawcy,
 termin realizacji zdjęć na terenie BdPN,
 obszar planowanej realizacji zdjęć filmowych i sesji fotograficznych,
 scenariusz scen realizowanych na terenie Parku,
 informację o planowanym użyciu statków powietrznych, pojazdów, zwierząt,
dekoracji, oświetlenia,
 liczbę osób biorących udział w zdjęciach.
Wzór wniosku dostępny jest do pobrania na stronie www.bdpn.pl w zakładce
„Turystyka, Regulamin i opłaty”.
3. Opłaty związane z realizacją zdjęć filmowych i fotograficznych są ustalane w umowie
określającej warunki produkcji na podstawie indywidualnych negocjacji.
4. Opłata jednodniowa za wykonanie zdjęć do sesji okolicznościowych, np. ślubnych
wynosi 80,00 zł. Wzór wniosku dostępny jest do pobrania na stronie www.bdpn.pl
w zakładce „Turystyka, Regulamin i opłaty”. Istnieje możliwość wywiezienia
uczestników sesji ślubnej transportem Parku na punkt widokowy na Przełęczy
Bukowskiej. Ustala się cenę za tę usługę 200,00 zł plus 30,00 zł za każdą godzinę
postoju.
5. Za pamiątkowe fotografowanie i filmowanie ze szlaków turystycznych i ścieżek
przyrodniczych na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego nie pobiera się opłat.

Załącznik nr 18
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.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA PARKU
DLA IMPREZ REKREACYJNO –SPORTOWYCH O CHARAKTERZE
BIEGÓW GÓRSKICH

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Biegi górskie mogą być organizowane jedynie na wybranych fragmentach szlaków
pieszych.
W czasie organizacji biegów górskich nie mogą zostać naruszone żadne z zapisów
Załącznika nr 2 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..
Wyznacza się odcinki szlaków:
 Wetlina-Jawornik-pasmo graniczne (szlak żółty),
 Wetlina-Przełęcz Orłowicza (szlak żółty) - Smerek-Kalnica (szlak czerwony),
gdzie biegi górskie mogą się odbywać (załącznik - mapa nr 6).
Organizator imprezy rekreacyjno-turystycznej występuje do Dyrektora Parku o zgodę na
jej organizację z wyprzedzeniem 3-miesięcznym lub dłuższym od planowanej daty
wydarzenia.
Po uzyskaniu zgody sporządza się porozumienie dotyczące szczegółowych zasad
organizacji imprezy.
Dyrektor Parku zastrzega sobie możliwość przerwania imprezy w przypadku wystąpienia
nagłych zjawisk pogodowych lub ewidentnych przykładów łamania zasad udostępniania
Parku.

