
Cennik
opłat za wstęp na obszar Parku orazzajego udostępnianie

obowiq4ujący od 7 czerwca20t6 t.
cennik stanowi integralną część Regulaminu

Zgodnie z Regulaminem dla zwiedzĄących Magurski Park Narodowy (Zarządzenie Dyrektora
Magurskiego Parku Narodowe go z dnia 7 czerwca 20 | 6r.) obowiązuj ą następuj ące opłaty:

I. Wstęp na teren Magurskiego Parku Narodowego

Wstęp na omakowane trasy udostępnione od 1 maja do 31 paździemika opłata za |dzien:

a. Bilet wstępu:
} Normalny -4zł
} Ulgowy -2zł
(przy zakupie Ww biletów poptzez SMS są to kwoty netto do których właściwi operatorry sieci komórkowej
do|iczają podatek v AT 23%.)

b. Karnęt wstępu wainy 4 dni:

c. Do opłat ulgowych za wstęp na oznakowane trasy udostępnione Parku, za okazartiem ważnej
legitymacji uprawnieni są: uczniowie szkół, studenci (do 26 lat), emeryci i renciści, osoby
niepełnosprawne' iołnięrze słuzby czynnej,

d. Z opłat zwolnięni są: dzieci w wieku do lat 7, osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora parku
narodowego na prowadzeniebadń naukowych w zakresie ochrony przyrody, uczniowie szkół
i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym
z dyrektorem parku narodowego, mieszkańcy gmin Krempną Nowy Żmigród, Dukla, osiek
Jasielski, Dębowiec, LipiŃi, Sękowa za okazaniem dowodu tozsamości, człoŃowie rodzin
wielodzietnych posiadaj ących ważną Kartę Duzej Rodziny.

II. Udostępnianie Parku dla realizacji produkcji filmowych i sesji fotograficznych

1. Zafotografowanie i filmowanie przyrody pozaszlakami i ogólnodostępnymi drogami:
- opłata jędnokrotna (| dzieit) _ 60 zł.
- opłatawielokrotna (l miesiąc) _ 500 zł.

ilI. Udostępnianie Parku dla celów edukacyjnych.

1' ośrodek Edukacyjny im. Jana Szafrańskiego w Krempnej, osoby zwiedzają tylko pod opieką
pracownika MPN.

a, opłata zabi|eĘ wstępu do ośrodka Edukacyjnego im. JanaSzaftaitskiego:

. osoby dorosłe . 6 z|
-NIłodzięi szkolna, studenci (do 26lat), emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne - 4 z\

- osoby dorosłe - 5 zł
-MłodzieŻ szkolna, studenci (do 26lat), emeryci i renciści, osoby niepełnosprawnę - 3 zł

i Sękowa za okazaniem dowodu tożsamości - ulga 50 "/o



w zajęciach edukacyjnych w ośrodku Edukacyjnym MPN w zakresie uzgodnionym
z dyrektorem parku narodowego, przewodnicy posiadający wużme uprawnienia
,,Przewodnika po Magurskim Parku Narodowym", przewodnicy grup i opiekunowie grup
w liczbie I opiekun na 10 podopiecznych.

b. opłata zazĄęcia edukacyjne: prelekcje, warsztaty w oEM, ogrodzie dydaktycznym i rodzinne
(osoby legitymujące się Kartą Duiej Rodziny uprawnione są do 50% ulgi w opłacie zawarsztaĘ
rodzinne), 60 minutowa prelekcja max 40 osób - 50 zUgrupa.

c. opłata za zajęcia edukacyjne poza obszaręm Parku do 50 km od siedziby MPN 45 minutowa
prelekcja _ 100 zł',90 minutowa prelekcja - t50 zł'.

d. opłata za szko|ęnie na uprawnienia przewodników turystycznych po MPN - 20 zł od osoby.

2. obsługa grup turystycznych w terenie:

a. opłata za prowadzęnie zajęć, edukacyjnych wzdłui ścieżki przyrodniczej ptzez pracownika
Magurskiego Parku Narodowego (w grupie zorganizowanej do 30 osób) - 150 zł za przejście
od grupy i ulgowe . 100 złza przejście od gruPY, uprawnione do ulgi są grupy zorganizowane
uczniów szkoŁ, studęntów (do 26lat), emerytów i rencistów oraz osób niepełnosprawnych.

b. opłata za ptowadzenie terenowych zĄęć edukacyjnych na obszarze MPN przez pracownika
Parku _ 50 zUt godzinę

c. opłatazaprzejście lub przejazd osób poza udostępnionymi dla tych celów trasami na zasadach i
warunkach uzgodnionych z Dyrektorem MPN

osoby dorosłe - l0 zł'
MłodzieŻ szkolna, studenci (do 26lat), emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne .5 zł
Mieszkańcy gmin: Krempna, Nowy Żmigród, Dukla, osiek Jasielski, Dębowieco
Lipinki i Sękowa za okazaniem dowodu tozsamości _ t zł
osoby legitymujące się Kartą Duzej Rodziny _ l zł
Z opłat zwolnieni są: dzięci w wieku do |at 7, przewodnicy posiadający waŻnę
uprawnienia,,Przewodnika po Magurskim Parku Narodowym"

Iv. Udostępnianie Parku dla celów rekrearyjnych

a. opłatazaprzygotowanie drewna na ognisko _ 45 zł
b. opłata za ptzygotowanie drewna na ognisko dla dzieci i młodzieży szkolnej uczestniczących

w zajęciach na ścieżce przyrodniczĄ _30 zU l grupa (max 30 osób)

v. odpłatnośś zawynajęcie pomieszczeń w Ośrodku Edukacyjnym im. Jana Szafrańskiego
dla potrzeb konferencji, szkoleń itp.

a, sala konferencyjna (do 100 osób), sala przyrodnicza (do 50 osób), z moŻ|iwością korzystania ze
sprzętu audiowizualnego _ 160 złzapierwsze 3 godziny,kuŻdanastępna godzina - 50 zł, .

Ustalony cennik oraz opłata za wstęp do Parku może ulec zmianie w drodze zarządzenia
Dyrektora Magurskiego Parku Narodowego.

opłaty zawiera1ą podatek VAT.


