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 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 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.

