Zarządzenie Nr 3/2016
z dnia 14.01.2016 r.
Dyrektora Poleskiego Parku Narodowego
w sprawie wstępu i udostępniania obszaru Parku
Na podstawie art. 8e ust.1 w związku z art. 12, oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. 2013, poz. 627 z późniejszymi zmianami) zarządza się:
§1
Wprowadza się regulamin wstępu na niektóre obszary Parku oraz udostępniania obszaru Parku w celach
naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i amatorskiego połowu ryb stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie parków narodowych lub niektórych ich
obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty z dnia 18 marca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 400), w
Poleskim Parku Narodowym pobiera się opłaty za wstęp na ścieżki przyrodnicze:
- „Dąb Dominik”,
- „Spławy”,
- „Perehod”,
- „Obóz Powstańczy”.
§3
Wyznacza się następujące miejsca, w których dozwolone jest palenie ognisk i wyrobów tytoniowych oraz
używanie źródeł światła o otwartym płomieniu:
a) Pole wypoczynkowe Babsk – oddz. 200 o
b) Pole wypoczynkowe Łomnica – oddz. 161r
c) Zadaszenia na ścieżce przyrodniczej „Perehod” – oddz. 10n
d) Zadaszenie na ścieżce rowerowej „Mietiułka” – oddz. 144p
e) Zadaszenie przy Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym w Załuczu Starym – oddz. 264a
f) Zadaszenie na ścieżce przyrodniczej „Spławy” – oddz. 255k
g) Wyznaczone miejsce przy wieży widokowej przy Bagnie Staw – oddz. 345a
h) Zadaszenie na ścieżce przyrodniczo-historycznej „Obóz Powstańczy” – oddz. 71kx
§4
Wyznacza się następujące miejsca, w których dozwolone jest biwakowanie:
a) Pole wypoczynkowe Babsk – oddz. 200 o
b) Pole wypoczynkowe Łomnica – oddz. 161r
c) Pole wypoczynkowe Pieszowola – oddz. 10n
d) Pole wypoczynkowe Łowiszów – oddz. 144 p
§5
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.
§6
Traci moc zarządzenie dyrektora Poleskiego Parku Narodowego nr 2/2015 z dnia 13.01.2015 r. w
sprawie udostępniania obszaru Parku w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych
i amatorskiego połowu ryb.

Dyrektor
mgr inż. Jarosław Szymański

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora Poleskiego Parku Narodowego
Nr 3/2016 z dnia 14.01.2016 r.

REGULAMIN
Wstępu na niektóre obszary Parku oraz udostępniania obszaru Parku w celach naukowych,
edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i amatorskiego połowu ryb
Obszar Poleskiego Parku Narodowego (dalej: Parku) jest udostępniany w celach naukowych,
edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i amatorskiego połowu ryb w sposób, który nie wpłynie
negatywnie na przyrodę Parku.
W celu zachowania unikalnych walorów przyrodniczych Parku wprowadza się określone poniżej
zasady jego udostępniania:
1. Ruch turystyczny po terenie Parku dozwolony jest w okresie całego roku od świtu do zmierzchu.
2. Na terenach udostępnionych do zwiedzania grupowego i indywidualnego należy poruszać się
wyłącznie po wytyczonych trasach szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych.
3. Za wstęp na niektóre obszary Parku oraz za udostępnianie Parku pobierane są opłaty w
wysokości ustalonej przez Dyrektora Parku określone w załączniku nr 1 do niniejszego
regulaminu.
1) Pobierane są opłaty za wstęp na ścieżki piesze:
- ścieżka przyrodnicza „Dąb Dominik”,
- ścieżka przyrodnicza „Spławy”, z trasą do obserwacji ptaków „Rybitwy”,
- ścieżka przyrodnicza „Perehod”, z trasą do obserwacji ptaków „Zielonka”,
- ścieżka przyrodniczo-historyczna „Obóz Powstańczy”.
2) Pobierane są opłaty za udostępnianie:
a) Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Poleskiego Parku Narodowego w Starym Załuczu,
b) Ośrodka Dydaktyczno-Administracyjnego Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie.
3) Opłaty w wysokości 50% stawki za wstęp do Parku na ścieżki piesze: „Dąb Dominik”,
„Spławy”, „Perehod”, „Obóz Powstańczy”, pobiera się od:
- uczniów szkół i studentów,
- emerytów i rencistów,
- osób niepełnosprawnych,
- żołnierzy służby czynnej.
4) Opłaty w wysokości 50% stawki za udostępnianie: Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego
Poleskiego Parku Narodowego w Starym Załuczu, Ośrodka DydaktycznoAdministracyjnego Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie, pobiera się od:
- uczniów szkół i studentów do 27 roku życia,
- emerytów i rencistów,
- osób niepełnosprawnych,
- żołnierzy służby czynnej.
5) Dodatkowo opłaty w wysokości 50% stawki za udostępnianie Ośrodka DydaktycznoMuzealnego Poleskiego Parku Narodowego w Starym Załuczu, pobiera się od:
- członków rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie
Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863) posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.
W tym przypadku 50 % stawki oznacza ulgę w wysokości 50 % od ceny normalnej i
ulgowej biletu wstępu do Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Poleskiego Parku
Narodowego.
4. Opłaty określone w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu uiszcza się w miejscach
pobierania opłat - punktach informacji turystycznej Parku znajdujących się w:
1) Ośrodku Dydaktyczno - Administracyjnym Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie;
2) Ośrodku Dydaktyczno – Muzealnym Poleskiego Parku Narodowego w Starym Załuczu,
lub wnosi na rachunek bankowy BGK O/Lublin 10113012060028915117200005.
5. Dowodem wniesienia opłat określonych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu są
paragony fiskalne, faktury VAT, potwierdzenie dokonania przelewu na rachunek bankowy o
numerze 10113012060028915117200005.
6. Pracownicy Straży Parku oraz upoważnieni pracownicy Służby Parku mają prawo do
kontrolowania osób przebywających na terenie Parku, oraz sprawdzania wniesienia opłat
określonych w cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
7. Nie pobiera się opłat:
1) za wstęp do Parku na ścieżki piesze: „Dąb Dominik”, „Spławy”, „Perehod”, „Obóz Powstańczy” od:
- dzieci w wieku do 7 lat;
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- osób, które posiadają zezwolenie dyrektora Parku na prowadzenie badań naukowych w
zakresie ochrony przyrody;
- uczniów szkół i studentów odbywający zajęcia dydaktyczne w Parku w zakresie
uzgodnionym z dyrektorem Parku;
- osób udających się do miejsc kultu religijnego.
- mieszkańców gmin położonych w granicach Parku i gmin graniczących z Parkiem, tj.:
Urszulin, Sosnowica, Stary Brus, Hańsk, Wierzbica, Ludwin, Sawin;
- członków rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie
Dużej Rodziny (Dz. U. poz 1863) posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny;
2) za udostępnianie:
a) ścieżek edukacyjnych:
- rowerowa ścieżka edukacyjna „Mietiułka”,
- piesza ścieżka edukacyjna „Żółwik”;
- piesza ścieżka edukacyjna „Tropem przyrody”,
b) szlaków turystycznych:
Piesze:
- Szlak Centralny Pojezierza - niebieski (Urszulin – Włodawa). Łączna długość szlaku
103 km, z czego w granicach Parku przebiega 5,5 km na odcinku Pieszowola –
Wytyczno.
- Szlak Urszulin – Parczew - czerwony. Łączna długość szlaku 106 km, z czego w
granicach Parku przebiega 8,2 km na odcinku Urszulin – Muzeum PPN w Starym
Załuczu.
- Szlak Hniszów - Hola - żółty. Łączna długość szlaku 93 km, z czego w granicach Parku
przebiega 17,4 km na odcinku Serniawy – Nowiny.
- Szlak Serniawy - Zastawie - czerwony Kompleksu Bagna Bubnów. Łączna długość
szlaku 13 km, z czego w granicach Parku przebiega 3,1 km na odcinku Wojciechów –
Zastawie.
- Szlak historyczno-przyrodniczy „Nałęcz” - czarny (Sosnowica - Jamniki). Łączna
długość szlaku 13 km, z czego w granicach Parku przebiega 3,5 km na odcinku Zienki –
Jamniki.
- Szlak łącznikowy Zawadówka - czarny. Łączna długość szlaku 3 km, z czego w
granicach Parku przebiega 1,4 km na odcinku od ścieżki przyrodniczej „Spławy” do wsi
Zawadówka.
- Szlak łącznikowy Pieszowola - czarny. Łączna długość szlaku 2 km, z czego w granicach
Parku 0,8 km na odcinku ścieżka przyrodnicza „Perehod” - Pieszowola.
Rowerowe:
- Szlak Lublin – Wola Uhruska - czerwony. Łączna długość szlaku 110 km, z czego w
granicach Parku przebiega 2 km na odcinku Stare Załucze – Wojciechów.
- Eko szlak Urszulin – Perehod – niebieski. Łączna długość szlaku 23,5 km, z czego w
granicach Parku przebiega 6,5 km na odcinku ścieżka przyrodnicza „Perehod”- Zienki.
Konne:
- Poleski Szlak Konny - pomarańczowy. Łączna długość szlaku 280 km, z czego w
granicach Parku przebiega 28,7 km na odcinku Pieszowola – Serniawy.
c) trasy do obserwacji ptaków w granicach Parku:
- trasa „Puszczyk Mszarny” (Łowiszów – Durne Bagno),
- trasa „Dzięcioł Białogrzbiety” (Łowiszów – Stawy Bruskie),
- trasa „Dubelt” (fragment rowerowej ścieżki „Mietiułka” na południe od Stawów w
Pieszowoli – Wielki Łan),
- trasa „Wodniczka” (wieża widokowa na Bagnie Bubnów, Kulczyn – wieża widokowa na
Bagnie Bubnów, Zastawie),
- trasa „Ptaki Polesia” (wieża widokowa na Bagnie Bubnów, Zastawie),
- trasa „Błotniak Łąkowy” (Bagno Bubnów na odcinku Sęków – Wielkopole).
3) za udostępnianie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Poleskiego Parku Narodowego w Starym
Załuczu, od:
- dzieci w wieku do 7 lat,
- mieszkańców gmin położonych w granicach Parku i gmin graniczących z Parkiem tj.:
Urszulin, Sosnowica, Stary Brus, Hańsk, Wierzbica, Ludwin, Sawin,
- grup i osób posiadających zezwolenie Dyrektora Parku.
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4) za udostępnianie Ośrodka Dydaktyczno-Administracyjnego Poleskiego Parku Narodowego
w Urszulinie, od:
- mieszkańców gmin położonych w granicach Parku i gmin graniczących z Parkiem, tj.:
Urszulin, Sosnowica, Stary Brus, Hańsk, Wierzbica, Ludwin, Sawin (z wyłączeniem
udostępniania sal do organizacji konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń),
- grup i osób posiadających zezwolenie Dyrektora Parku.
5) za rozbicie namiotu na polach wypoczynkowych Parku: Babsk – oddz. 200o, Łomnica –
oddz. 161r, Pieszowola – oddz. 10n, Łowiszów – oddz. 144p, od członków rodzin
wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.
U. poz. 1863), posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.
W Ośrodku Dydaktyczno-Administracyjnym Parku w Urszulinie możliwe jest korzystanie ze
zbiorów bibliotecznych i czytelni:
a) biblioteka i czytelnia są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00–15.00,
b) wypożyczenie książek na zewnątrz wymaga złożenia oświadczenia z danymi osobowymi (wzór
oświadczenia dostępny w bibliotece),
c) jednorazowo można wypożyczyć 5 pozycji na okres nie dłuższy niż 14 dni,
d) wprowadza się opłaty za korzystanie z biblioteki i czytelni określone w załączniku nr 1 do
niniejszego regulaminu,
e) w przypadku zagubienia lub zniszczenia wydawnictw czytelnik jest zobowiązany do
odkupienia tych samych tytułów lub wskazanych przez bibliotekarza,
f) Park zastrzega sobie prawo do:
- nie wypożyczania na zewnątrz niektórych wydawnictw,
- nie udostępniania w celu kopiowania niektórych pozycji.
W Ośrodkach Dydaktycznych Parku możliwe jest korzystanie z usług kserograficznych, po
wniesieniu odpowiedniej opłaty określonej w cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
W Parku dopuszczalne jest uprawianie turystyki pobytowej tylko w wyznaczonych miejscach
biwakowania, po wniesieniu odpowiedniej opłaty określonej w cenniku stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu.
Grupy o liczebności powyżej 10 osób, znajdujące się na ścieżkach przyrodniczych, mają
obowiązek korzystać z usług przewodników.
Grupy do 10 osób mogą poruszać się po ścieżkach przyrodniczych bez przewodnika.
Pobyt grup zorganizowanych na terenie Parku należy zgłosić do Ośrodka Dydaktyczno –
Administracyjnego Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie na co najmniej 2 dni przed
planowanym terminem przybycia.
W ciągu dnia jedną ścieżkę przyrodniczą może odwiedzić nie więcej niż 6 grup zorganizowanych.
Udostępnianie obszarów Parku poza ścieżkami przyrodniczymi i szlakami turystycznymi do
fotografowania i filmowania, a także nagrywania dźwięków i wykonywania prac artystycznych
może odbywać się za zgodą dyrektora Parku po uiszczeniu stosownej opłaty lub na podstawie
odrębnie zawartej umowy.
Fotografowanie i filmowanie oraz nagrywanie dźwięków i wykonywanie prac artystycznych na
ścieżkach przyrodniczych może być prowadzone po wniesieniu opłat określonych w pkt. I
załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu.
Obsługa ruchu turystycznego i sprzedaż wydawnictw Parku może być powierzona osobom
fizycznym, instytucjom lub organizacjom na podstawie odrębnych umów.
W celu amatorskiego połowu ryb mogą być udostępniane stawy w pobliżu miejscowości
Pieszowola: Głęboki, Graniczny, Wyhary, Dziki, Duża Zośka, Mała Zośka, Piskornik, Podgruszy,
Pyrchów, Perehod, Żabi (oddz. 8z, 12n, 10z, k, i, c, 11h).
Amatorski połów ryb może być prowadzony wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach, po
wniesieniu opłat określonych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, przez osoby
posiadające ważną kartę wędkarską.
W trakcie amatorskiego połowu ryb stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunku chowu, hodowli i
połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. nr 138 poz. 1559 z późniejszymi
zmianami) oraz nie dopuszcza się:
- połowu ryb wędką w porze nocnej,
- stosowania żywych ryb jako przynęty,
- stosowania zanęt,
- połowu ryb wędką ze sprzętu pływającego,
- połowu karasia pospolitego, którego wymiar nie przekracza 20 cm.
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21. Amatorski połów ryb może być prowadzony w okresie od 1 maja do 30 listopada.
22. Zajęcia edukacyjne Parku dla studentów, młodzieży szkolnej i dzieci w wieku przedszkolnym
mogą odbywać się na następujących zasadach:
- zajęcia odbywają się wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu grupy do Ośrodka Dydaktyczno –
Administracyjnego Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie na co najmniej 5 dni przed
planowanym terminem zajęć,
- zajęcia może prowadzić: pracownik Parku, opiekun będący pracownikiem uczelni lub szkoły,
wolontariusz lub inna osoba, po uzgodnieniu z dyrektorem Parku,
- za usługi w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych pobierane są stosowne opłaty określone
w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu,
- grupa odbywająca zajęcia dydaktyczne nie może liczyć więcej niż 30 osób,
- w trakcie zajęć niedozwolony jest zbiór materiałów przyrodniczych oraz dokonywanie innych
czynności stwarzających zagrożenie dla przyrody Parku,
- ciekawe spostrzeżenia przyrodnicze (stanowiska roślin, obserwacje faunistyczne itp.)
dokonane w trakcie zajęć terenowych powinny być zgłaszane do Ośrodka DydaktycznoAdministracyjnego Poleskiego Parku Narodowego.
Park może prowadzić również zajęcia edukacyjne, prelekcje i prezentacje poza terenem Parku
w szkołach, przedszkolach i innych placówkach).
Nie pobiera się opłat za prowadzenie zajęć edukacyjnych, prowadzonych przez pracowników
Parku w ośrodkach dydaktycznych Parku oraz poza terenem Parku (w szkołach, przedszkolach i
innych placówkach) od mieszkańców gmin położonych w granicach Parku i gmin graniczących z
Parkiem, tj.: Urszulin, Sosnowica, Stary Brus, Hańsk, Wierzbica, Ludwin, Sawin.
23. Obozy naukowe:
- w Parku mogą odbywać się obozy naukowe organizowane przez uczelnie wyższe, instytuty
naukowe i szkoły średnie,
- Warunkiem udostępnienia terenu Parku do przeprowadzenia obozu naukowego jest uzyskanie
zezwolenia dyrektora Parku,
- każdy obóz naukowy prowadzony jest przez opiekuna z ramienia uczelni, instytutu naukowego,
szkoły itp.,
- Park w miarę możliwości udziela pomocy merytorycznej i organizacyjnej w prowadzeniu obozu
naukowego,
- opiekę merytoryczną i organizacyjną z ramienia Parku sprawuje osoba wyznaczona przez
dyrektora Parku,
- organizator obozu naukowego mającego na celu prowadzenie badań terenowych przedstawia z
co najmniej 3 miesięcznym wyprzedzeniem program oraz metodykę badań, celem zaopiniowania
przez Radę Naukową Poleskiego Parku Narodowego.
24. Osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są do przestrzegania przepisów
dotyczących ochrony przyrody, a w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody oraz podporządkowywania się poleceniom pracowników Służby Parku. Naruszanie
zasad i przepisów obowiązujących w Parku podlega odpowiedzialności karnej.
25. Całość przyrody Parku podlega ochronie, niedozwolone jest zbieranie grzybów i innych płodów
runa leśnego (poza miejscami do tego wyznaczonymi), zrywanie roślin, wędkowanie (poza
miejscami do tego wyznaczonymi), chwytanie dziko żyjących zwierząt, płoszenie ich i zabijanie,
zbieranie poroży zwierzyny płowej, niszczenie nor i lęgowisk zwierzęcych oraz gniazd ptasich i
wybieranie z nich jaj.
26. Odwiedzający Park są zobowiązani do znajomości i przestrzegania przepisów niniejszego
regulaminu.

Dyrektor
mgr inż. Jarosław Szymański
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Załącznik nr 1
do Regulaminu wstępu na niektóre obszary Parku oraz udostępniania obszaru Parku w celach
naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i amatorskiego połowu ryb wprowadzonego
Zarządzeniem Dyrektora Nr 3/2016 z dnia 14.01.2016 r.
Cennik jednorazowych opłat za wstęp i udostępnianie Poleskiego Parku Narodowego

Cena
Cena
brutto
netto
Opłaty za wstęp na ścieżki przyrodnicze: „Dąb Dominik”, „Spławy”, „Perehod”,
„Obóz Powstańczy”.
normalny
6,00 zł
4,88 zł
Bilet jednorazowy na jedną ścieżkę
przyrodniczą
ulgowy
3,00 zł
2,44 zł
normalny
12,00 zł
9,76 zł
Bilet jednodniowy na wszystkie ścieżki
przyrodnicze
ulgowy
6,00 zł
4,88 zł
normalny
16,00 zł
13,01 zł
Bilet trzydniowy na wszystkie ścieżki
przyrodnicze
ulgowy
8,00 zł
6,50 zł
normalny
20,00 zł
16,26 zł
Bilet tygodniowy na wszystkie ścieżki
przyrodnicze
ulgowy
10,00 zł
8,13 zł
Bilet rodzinny jednorazowy na jedną ścieżkę przyrodniczą
14,00 zł
11,38 zł
(max 6 os)
Opłaty za udostępnianie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Starym Załuczu.
normalny
6,00 zł
5,56 zł
Bilet jednorazowy do Muzeum
ulgowy
3,00 zł
2,78 zł
NAZWA

I
1.
2.
3.
4.
5.
II
1.
2.
3.
III
1.
2.
3.
IV

Bilet jednorazowy rodzinny (max 6 os) do Muzeum
14,00 zł
12,96 zł
osoby
Bilet dla członków rodzin wielodzietnych
3,00 zł
2,78 zł
dorosłe
posiadających Kartę Dużej Rodziny w
rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dn. uczniowie i
1,50 zł
1,39 zł
05.12.2014 r. (Dz.U. poz. 1863)
studenci
Opłaty za udostępnianie Ośrodka Dydaktyczno-Administracyjnego w Urszulinie.
40,00 zł
32,52 zł
normalna
Projekcja filmu edukacyjnego – grupa do 40 os.
20,00
zł
16,26 zł
ulgowa
50,00 zł
40,65 zł
1 godzina
Udostępnianie sal do organizacji: konferencji,
seminariów, warsztatów, szkoleń
250,00 zł 203,25 zł
10 godzin
10,00 zł
8,13 zł
Korzystanie z biblioteki i czytelni (opłata jednorazowa)
Opłaty za obsługę przewodnicką.

1.

Oprowadzanie po Muzeum PPN - grupa do 50 os.

100,00 zł

81,30 zł

2.

Oprowadzanie po ścieżce przyrodniczej - grupa do 50 os.

160,00 zł

130,08 zł

220,00 zł

178,86 zł

250,00 zł

203,25 zł

50,00 zł

40,65 zł

50,00 zł

40,65 zł

3.

4.
V
1.

2.

Oprowadzanie po ścieżce przyrodniczej oraz Muzeum PPN grupa do 50 os.
Rozszerzony program zwiedzania
(Oprowadzanie po Muzeum PPN, ścieżce przyrodniczej oraz
po dodatkowym obiekcie krajoznawczym, np. Wieży
widokowej, miejscu historycznym) - grupa do 50 os.
Opłaty za prowadzenie zajęć edukacyjnych.
Zajęcia edukacyjne prowadzone w ośrodkach
dydaktycznych PPN przez pracowników Parku
1 godzina
(tematy do wyboru) - grupa do 30 osób
Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terenowych
przez pracowników Parku – dzika natura
1 godzina
Polesia (tematy do wyboru) - grupa do 30 osób
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VI
VII
1.
2.
VIII

1.

2.
IX
X

W przypadku, kiedy program zwiedzania wykracza poza wyżej ustalone zasady
(np. oprowadzenie grupy w języku obcym, specjalna trasa) opłata może zostać
ustalona odrębną umową.
Opłaty za prowadzenie zajęć edukacyjnych, prelekcji i prezentacji poza terenem
Parku (temat do wyboru).
50,00 zł
40,65 zł
opłata za 1 godzinę zajęć
opłata za dojazd na zajęcia (za 1 km)
1,00 zł
0,81 zł
Opłata za usługi kserograficzne.

Odbitki

A4x1

0,20 zł

0,16 zł

A4x2

0,30 zł

0,24 zł

A3x1

0,30 zł

0,24 zł

A3x2

0,60 zł

0,49 zł

A4
1,00 zł
0,81 zł
A3
2,00 zł
1,63 zł
Opłata za zorganizowanie ogniska w wyznaczonych
50,00 zł
40,65 zł
miejscach na terenie Parku.
Opłata za rozbicie namiotu w wyznaczonych miejscach: pole wypoczynkowe Babsk –
oddz. 200o, pole wypoczynkowe Łomnica – oddz. 161r, pole wypoczynkowe
Pieszowola – oddz. 10n:
Skanowanie

1.

za namiot/doba

3,00 zł

2,44 zł

2.

od osoby/doba

1,50 zł

1,22 zł

XI

Opłata za rozbicie namiotu na polu wypoczynkowym w Łowiszowie – oddz. 144 p
(możliwość korzystania z zaplecza socjalno-sanitarnego).

1.
2.
XII
1.
2.
XIII

XIV
XV
1.
2.
3.
4.

za namiot/doba
5,00 zł
4,07 zł
od osoby/doba
6,00 zł
4,89 zł
Opłata za jednodniowe korzystanie z mediów (energia elektryczna, woda, ścieki,
odpady komunalne) zaplecza socjalno-sanitarnego na polu wypoczynkowym w
Łowiszowie – oddz. 144 p oraz przy Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym Poleskiego
Parku Narodowego w Starym Załuczu - oddz. 264a
grupa do 50 osób
160,00 zł 130,08 zł
grupa do 100 osób
170,00 zł 138,21 zł
Opłata za udostępnienie obszaru parku poza ścieżkami
przyrodniczymi i szlakami turystycznymi do filmowania i
250,00 zł 203,25 zł
fotografowania, a także nagrywania dźwięków i
wykonywania prac artystycznych w celach edukacyjnych.
Opłata za udostępnianie zdjęć z zasobów archiwum
Poleskiego Parku Narodowego do jednorazowego
100,00 zł
81,30 zł
wykorzystania w celach publikacyjnych - opłata za 1 szt
Opłaty za udostępnianie stawów w pobliżu wsi Pieszowola w celu amatorskiego
połowu ryb.
za 1 dzień
25,00 zł
20,33 zł
za 1 tydzień
60,00 zł
48,78zł
za 1 miesiąc
120,00 zł
97,56 zł
za cały sezon (od 1 maja do 30 listopada)
450,00 zł 365,85 zł

Dyrektor
mgr inż. Jarosław Szymański
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