Załącznik nr 9
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.

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. 724 750 013.
Wejście i przebywanie na terenie pola namiotowego lub biwakowego jest równoznaczne
ze znajomością i akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników pola namiotowego lub
biwakowego oraz osób znajdujących się tam czasowo.
3. 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.
4. Korzystanie z pola namiotowego w Bereżkach jest płatne zgodnie z obowiązującym
cennikiem (załącznik nr 10). Opłaty należy dokonać w punkcie sprzedaży przy wjeździe
na pole namiotowe (gotówką – brak możliwości zapłaty kartą płatniczą).
5. Korzystanie z pola biwakowego w Tarnawie Niżnej jest płatne zgodnie z obowiązującym
cennikiem (załącznik nr 11). Opłaty należy dokonać w recepcji obiektu „Baza nad
Roztokami”.
6. Doba pobytowa na polu namiotowym/biwakowym trwa od godz. 16:00 do 14:00 dnia
następnego.
7. W przypadku skrócenia pobytu Bieszczadzki Park Narodowy nie zwraca opłat za
niewykorzystane dni wypoczynku.
8. Użytkowników zobowiązuje się do utrzymania czystości i porządku na terenie obiektu.
9. Na terenie pola obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00.
10. Natryski i toalety znajdujące się na terenie pola namiotowego/biwakowego czynne są przez
całą dobę, tylko dla użytkowników pola.
11. Miejsce rozstawienia namiotów oraz parkowania kamperów lub samochodów z przyczepą
kempingową wskazuje obsługa pola namiotowego.
1.

12. Parking dla pojazdów osób zamieszkałych na polu namiotowym znajduje się
w wyznaczonym miejscu i nie jest strzeżony. Opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem
(załącznik nr 10 oraz 11).
13. Bieszczadzki Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, zagubienia,
straty i uszkodzenia pojazdów oraz mienia osób korzystających z pola
namiotowego/biwakowego.
14. 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 i wyłącznie z wykorzystaniem opału zakupionego w Parkuzgodnie z obowiązującym cennikiem (załącznik nr 8).
16. Pole jest miejscem odpoczynku. Użytkownicy powinni dbać o spokój własny i innych
gości.
17. Zwierzęta towarzyszące użytkownikom mogą przebywać w obiektach pod warunkiem
zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz świadectw
o dokonaniu obowiązujących szczepień ochronnych.
18. Użytkownicy pola namiotowego/biwakowego mają obowiązek stosować się do aktualnie
obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
19. 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.

