Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 11/2017 z dnia 11.04.2017 roku
Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych
w sprawie udostępniania i korzystania z zasobów przyrodniczych
Parku Narodowego Gór Stołowych w Kudowie Zdroju
REGULAMIN SPRZEDAŻY ONLINE BILETÓW WSTĘPU DO
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH
§1
Słowniczek
Sprzedaż online w serwisie internetowym - możliwość sprzedawania i kupowania
produktów przez Internet.
Serwis internetowy – strona internetowa wykonana i umieszczona pod określonym
adresem internetowym.
§2
Sprzedaż online
1. Sprzedaż online biletów wstępu do Parku Narodowego Gór Stołowych z siedzibą
w Kudowie Zdrój, ul. Słoneczna 31 57-350 Kudowa Zdrój, REGON: 021783891;
NIP: 8831852945 (dalej jako PNGS) prowadzona jest w serwisie internetowym
www.pngs.eparki.pl.
2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za
pośrednictwem serwisu do zarządzania płatnościami Dotpay.pl (DOTPAY sp. z
o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Wielickiej 72), którego operatorem jest spółka
Aquarius Corp sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
3. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a PNGS zostaje zawarta w przypadku
spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów wstępu do PNGS, opisanych na
stronie www.pngs.eparki.pl :
a. rejestracji Kupującego,
b. złożenia przez Kupującego zamówienia online,
c. uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym
online lub kartą płatniczą,
4. Dokonanie zakupu online biletów wstępu do PNGS oznacza akceptację
niniejszego Regulaminu, aktualnych zasad udostępniania PNGS w celach
turystycznych, rekreacyjnych i sportowych.
5. Przy zakupie online biletów wstępu, płatności realizowane są przy pomocy
przelewu elektronicznego lub karty płatniczej.
6. Za każdą płatność dokonaną za pośrednictwem serwisu www.pngs.eparki.pl jest
naliczana prowizja, wynosząca 5% wartości brutto biletu.

7. PNGS nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z
nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu do zarządzania płatnościami
www.dotpay.pl.
8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. (Dz.U. 2010
nr 138 poz. 930) sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą
internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje
paragonu fiskalnego.
9. Ceny biletów zawierają podatek VAT według obowiązujących stawek.
10. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny
uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w
wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez PNGS.
11. W serwisie sprzedaży online można kupić / opłacić:
a. jednodniowe indywidualne bilety wstępu (normalne, ulgowe, bezpłatne),
które są imienne (podczas kontroli należy okazać bilet wstępu, dokument
tożsamości oraz w przypadku osób korzystających z ulgi dokument urzędowy
potwierdzający możliwość jej zastosowania).
b. jednodniowe grupowe bilety wstępu (jeden bilet może dotyczyć maksymalnie
do 50 osób) dla uczestników grup z przewodnikiem górskim sudeckim. Bilet
grupowy zawiera imię i nazwisko organizatora oraz liczbę osób w grupie
(podczas kontroli organizator, którego nazwisko znajduje się na bilecie,
zobowiązany jest okazać bilet wstępu oraz dokument tożsamości).
c. bilet za udostępnianie obszaru PNGS do wspinaczki.
12. Bilet upoważnia do wstępu do PNGS w dniu na jaki został zakupiony.
13. Bilety imienne bez dowodu tożsamości oraz dokumentu urzędowego
potwierdzającego możliwość zastosowania ulgi są nieważne.
14. PNGS zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży online w każdej chwili,
bez podawania przyczyn.
15. PNGS nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub
błędnych danych w formularzu zamówienia.
16. W serwisie sprzedaży online możliwy jest zakup biletów wstępu nie później niż na
jeden dzień przed planowaną wizytą w PNGS.
§2
Udokumentowanie sprzedaży
1. Dokumentem sprzedaży biletu w serwisie internetowym www.pngs.eparki.pl jest
wydruk biletu z umieszczonym na nim kodem Aztec (QR Code) lub pobrany plik
e-biletu na urządzenie mobilne.
2. Aby otrzymać fakturę należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję - Faktura oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia i wysyłki.
3. Fakturę VAT można otrzymać w wersji papierowej lub elektronicznej.
4. Zgodnie z art. 106n.1. ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.), faktura elektroniczna wymaga akceptacji

odbiorcy poprzez zaznaczenie właściwego pola w systemie eparki.pl oraz podanie
adresu e-mail, na który faktura zostanie przesłana.
5. Koszt wysyłki faktury w wersji papierowej na wskazany w procesie zamawiania
adres korespondencyjny ponosi zamawiający zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.
6. Zgodnie z art. 106b.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.), faktura VAT może być wystawiona w
terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił zakup biletu.
§3
Zwrot i wymiana biletów
1. W uzasadnionym przypadku, PNGS przyjmować będzie zwroty biletów oraz
dokonywać zwrotu ich równowartości.
2. Kupujący ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od umowy w terminie 14 dni
od jej zawarcia (dnia zakupu biletu) wyłącznie w formie elektronicznej poprzez
wybranie funkcji „Zgłoś problem” znajdującej się w serwisie www.pngs.eparki.pl i
złożenie oświadczenia.
3. W przypadku rozpatrzenia odstąpienia od umowy na korzyść Kupującego, PNGS
w terminie 14 dni dokonuje zwrotu kwoty równej wartości zakupionego biletu na
rachunek bankowy wskazany przez Kupującego, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 §3
niniejszego Regulaminu.
4. Zwrot kwoty, o której mowa w §3 ust. 3 nie dotyczy prowizji pobranej przez
operatora do zarządzania płatnościami Dotpay.pl.
5. W przypadku niewykorzystania biletu w dniu, na który został wystawiony,
Kupujący może dokonać jego zwrotu nie później niż w dniu następnym, licząc od
daty widniejącej na bilecie.
6. Bilety niewykorzystane nie podlegają zwrotowi powyżej 2 dni, licząc od daty
widniejącej na bilecie.
7. Nie ma możliwości zmiany terminu obowiązywania biletów wstępu.
8. Reklamacje dotyczące zwrotu biletów będą rozpatrywane w terminie do 14 dni
roboczych od dnia wpłynięcia reklamacji.
§4
Ochrona danych Kupującego
1. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2015 r. poz. 2135) poprzez rejestrację w serwisie sprzedaży
online, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez
operatora danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia,
niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych
do funkcjonowania serwisie sprzedaży biletów.

2. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez operatora będą przetwarzane w celu
zawarcia umowy sprzedaży: biletów, wydania zezwoleń na udostępnienie obszaru
Parku do wspinaczki.
3. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się
przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych
(Dz.U.z 2015 r., poz. 2135) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
4. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2015 r. poz. 2135) informuję, że administratorem danych
osobowych jest Park Narodowy Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie Zdrój, który
przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych. Administrator
danych, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na
podstawie przepisów prawa. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje
prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i
zabezpieczenia danych w oparciu o art. 32 ustawy.
§5
Postanowienia końcowe
1. Bilety zakupione za pośrednictwem serwisu internetowego – www.pngs.eparki.pl
nie mogą być kopiowane.
2. PNGS nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za
pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. PNGS
nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub
utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich
konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u
dostawców dostępu do sieci Internet
3. Niniejszy Regulamin sprzedaży online dostępny jest na stronie internetowej
www.pngs.eparki.pl.
4. PNGS jest upoważniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

Dyrektor PNGS

Zarządzenie nr 11/2017
Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych
z dnia 11.04.2017 r.
w sprawie udostępniania i korzystania z zasobów przyrodniczych
Parku Narodowego Gór Stołowych w Kudowie Zdroju

Na podstawie art. 8d w związku z art 8e ust. 1, art. 8b ust. 1 pkt. 2, oraz art. 12 ust. 16, art. 15 ust. 1-2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009
r. Nr 151,poz. 1220, z późn. zm.). w związku z art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 18
sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych
terenach narciarskich (Dz. U. nr 208, poz. 12141 z późn. zm.).
Zarządzam co następuje:
§1
Na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych (dalej: PNGS) wyznaczam:
1. miejsca do palenia ognisk i wyrobów tytoniowych, używania urządzeń do
grilowania oraz źródeł światła o otwartym płomieniu, którymi są:
a) Parking w oddz. 62 h, k - Obwód Ochronny Czerwona Woda (Batorówek);
b) Parking w oddz. 50 f - Obwód Ochronny Szczeliniec (Kształtna Łąka);
c) Parking w oddz. 133 h - Obwód Ochronny Bukowina (Polana YMCA);
d) Parking w oddz. 121 f - Obwód Ochronny Bukowina (Błędne Skały).
Palenie ognisk dopuszczalne jest tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych.
2. miejsca do palenia wyrobów tytoniowych to oprócz parkingów wymienionych
powyżej, także miejsca oznaczone tablicą o treści „Tu wolno palić”.
Używanie źródeł ognia w miejscach określonych w pkt. 1 i 2 dopuszczalne jest w
odległości nie mniejszej niż 4 m od ściany lasu.
3. miejsca do zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, tj. jagód –
owoców borówki brusznicy, czernicy, malin i jeżyn oraz grzybów jadalnych – teren
PNGS poza uprawami leśnymi do 4 m wysokości i ogrodzonymi powierzchniami
leśnymi oraz oznaczonymi terenami ochrony ścisłej i ostojami zwierzyny, a także
ogrodzonymi strefami ochrony bezpośredniej ujęć wody.
4. miejsca do wspinaczki wg zasad obowiązujących w skałach piaskowcowych:

a) Szczeliniec Wielki – ściany południowo wschodnie (od schodów wejściowych
do południowego tarasu widokowego) – oddz. 41 r, d, i - O.O. Szczeliniec;
b) Narożnik – w okresie od 1 sierpnia do 3 listopada - oddz. 112 a(część) – O.O.
Czerwona Woda;
c) Od Samotnika do Trzmielowej Jamy - w okresie od 1 sierpnia do 3 listopada oddz. 111 a, b(część) - O.O. Czerwona Woda;
d) Pod Starym Biwakiem – oddz. 106 b - O.O. Czerwona Woda;
e) Radkowskie Skały (Baszty) – ściany masywu wzdłuż zielonego szlaku
z wyłączeniem skałek ostańcowych na wierzchowinie – oddz.13 - O.O.
Szczeliniec;
f) Filary Skalne (od Stroczego Zakrętu do okolic Kamieniołomu)
- w okresie od 15 lipca do 3 listopada – oddz. 30 b;
- w okresie od 1 sierpnia do 3 listopada oddz. 30 f (część); - O.O. Szczeliniec;
g) Białe Skały (O.O. Czerwona Woda, oddz. 97 d, f; 98 a), tj.: Bubek, Bibza, As
Atu, Zielony Król, Skat, Kibic, Zielona Dama, Krawiec, Zły, Masyw, Jetrt, Tata
Psychopata, Nosorożec, Nosorożątko, Skała 8, Skała 9.
Uprawianie wspinaczki skałkowej możliwe jest tylko w okresie od 15 kwietnia do
3 listopada, z wyłączeniem pkt. 4 ppkt. b,c,f
5. miejsca do wprowadzania psów na otoku i w kagańcu, którymi są piesze i
rowerowe szlaki turystyczne z wyjątkiem obszarów ochrony ścisłej i czynnej oraz
wyznaczone w okresie zimowym trasy narciarskie.
§2
Lokalizacja miejsc, o których mowa w §1 zarządzeniu przez osoby chcące wykonywać
czynności na terenie parku narodowego takie jak palenie ognia, palenie tytoniu, zbiór
jagód, malin, jeżyn i grzybów, a także wspinaczki następuje poprzez należytą
staranność w odczytywaniu informacji posadowionych na terenie parku narodowego
a także poprzez kontakt osobisty z pracownikami terenowymi Służby Parku lub też
telefonicznie z pracownikami Dyrekcji PNGS w Kudowie Zdroju.
§3
1. Uprawianie turystyki na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych wymaga
przygotowania kondycyjnego, posiadania odpowiedniej wiedzy o trudnościach i
zagrożeniach, używania odpowiedniego sprzętu i wyposażenia umożliwiającego
poruszenie się w terenie górskim
2. Turystyka narciarska i piesza zorganizowana może odbywać się w grupie
nieprzekraczającej 50 osób, tylko pod kierownictwem uprawnionego
przewodnika, przez co rozumie się przewodnika górskiego z uprawnieniami na
Sudety.

§4
Wprowadza się opłatę za udostępnianie obszaru Parku Narodowego Gór Stołowych.
§5
Szczegółowe warunki udostępniania poszczególnych obszarów Parku Narodowego
Gór Stołowych, oraz stawki opłat z tego tytułu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§6
Osoba uprawiająca turystykę, prowadząca działalność wspinaczkową lub znajdująca
się

w

rejonach

dopuszczonych

odrębnym

zarządzeniem

Dyrektora

PNGS,

zobowiązana jest posiadać i okazywać na wezwanie pracowników Służby Parku lub
innych uprawnionych organów dowód uiszczenia opłaty określonej w załączniku nr 1
do niniejszego zarządzenia.
§7
Na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o
ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r zabrania się.:
1.

budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z
wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego – na
podstawie indywidualnej zgody Dyrektora PNGS;

2.

rybactwa, z wyjątkiem obszarów ustalonych w planie ochrony albo w zadaniach
ochronnych;

3.

chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia
jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia
zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych
schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;

4.

polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach
ochronnych;

5.

pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;

6.

użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i
dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów
i składników przyrody;

7.

zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą
ochronie przyrody;

8.

pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków
roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu;

9.

niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;

10. palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym
płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez Dyrektora PNGS;
11. prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych w planie ochrony;
12. stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nawozów;
13. zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych przez Dyrektora PNGS;
14. amatorskiego połowu ryb, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony
lub zadaniach ochronnych;
15. ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z
wyjątkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez Dyrektora PNGS;
16. wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem
miejsc wyznaczonych w planie ochrony oraz psów pasterskich wprowadzanych
na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania
ochronne dopuszczają wypas;
17. wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych przez Dyrektora PNGS;
18. ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na
nieruchomościach stanowiących własność parków narodowych lub będących w
użytkowaniu wieczystym parków narodowych, wskazanymi przez Dyrektora
PNGS, z wyjątkiem pojazdów służbowych Parku Narodowego Gór Stołowych,
oraz pojazdów dla których Dyrektor PNGS wydał indywidualną zgodę;
19. umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków
niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem parku albo rezerwatu
przyrody, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych
znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego;
20. zakłócania ciszy;
21. używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów
wodnych i motorowych, pływania i żeglowania, z wyjątkiem akwenów lub
szlaków wyznaczonych przez Dyrektora PNGS;
22. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
23. biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez Dyrektora PNGS;
24. prowadzenia badań naukowych - w parku narodowym bez zgody Dyrektora
PNGS;
25. wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, bez zgody ministra
właściwego do spraw środowiska;
26. wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
27. organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody Dyrektora PNGS.
§8

Zakazy, o których mowa w § 5, nie dotyczą:
1. wykonywania zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych;
2. likwidacji nagłych zagrożeń oraz wykonywania czynności nieujętych w planie
ochrony lub zadaniach ochronnych, za zgodą organu ustanawiającego plan
ochrony lub zadania ochronne;
3. prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem
powszechnym;
4. wykonywania zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia
bezpieczeństwa państwa;
5. obszarów objętych ochroną krajobrazową w trakcie ich gospodarczego
wykorzystywania przez jednostki organizacyjne, osoby prawne lub fizyczne oraz
wykonywania prawa własności, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
§9
Podczas zwiedzania obiektów turystycznych „Szczeliniec Wielki” i „Błędne Skały”
wymagane jest posiadanie ważnego biletu wstępu, nabytego zgodnie z zasadami
określonymi przez Dyrektora PNGS. Bilety wstępu na "Szczeliniec Wielki" i "Błędne
Skały" można nabywać w punktach sprzedaży usytuowanych przy obiektach
turystycznych lub online na stronie internetowej www.pngs.eparki.pl wg regulaminu załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 10
Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego zarządzenia oraz przepisów ustawy o
ochronie przyrody prowadzą pracownicy Służby Parku oraz upoważnieni przez
Dyrekcję Parku przedstawiciele organizacji działających na rzecz ochrony przyrody.
§ 11
Informacje na temat zasad korzystania z zasobów przyrodniczych Parku Narodowego
Gór Stołowych uzyskać można w:
1. Dyrekcji PNGS, Kudowa Zdrój, ul. Słoneczna 31
tel. 86-61-436, 86-62-097 lub 0507156111
2. Zespół ds. Udostępniania Parku, tel. 74 8654925
3. Siedzibie O.O. „Szczeliniec” w Karłowie tel. 74 6629151

§ 12
Traci moc:

1. Zarządzenie Dyrektora Parku Narodowego Gór nr 12/2014 z dnia 26.06.2014 r
2. Zarządzenie Dyrektora Parku Narodowego Gór nr 4/2016 z dnia 19.04.2016 r.
§ 13
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor PNGS

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 11/2017 z dnia 11.04.2017 roku
Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych
w sprawie udostępniania i korzystania z zasobów przyrodniczych
Parku Narodowego Gór Stołowych w Kudowie Zdroju

w przedmiocie określenia zasad odpłatnego udostępniania niektórych obszarów
Parku Narodowego Gór Stołowych.

Na postawie art.8d w zw. z art.12 ust 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 roku o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz.628) zarządza się co następuje:

§1
Ustala się ceny biletów wstępu i biletów wjazdu na teren wymienionych obszarów
Parku Narodowego Gór Stołowych:

1. Szczeliniec Wielki
- bilety wstępu
a) normalne – 7,00 zł brutto (6,48 zł netto) – 8% VAT
b) ulgowe – 3,00 zł brutto (2,78 zł netto) – 8% VAT

2. Błędne Skały
- bilety wstępu
a) normalne – 7,00 zł brutto (6,48 zł netto) – 8% VAT

b) ulgowe – 3,00 zł brutto (2,78 zł netto) – 8% VAT

- bilet na wjazd
a) autokary – 50,00 zł brutto (40,65 zł netto) – 23% VAT
b) samochody osobowe - 20,00 zł brutto (16,26 zł netto) – 23% VAT

§2
Osoby uprawnione do korzystania z ulgowych biletów wstępu to:
1. uczniowie szkół i studenci,
2. emeryci i renciści,
3. osoby niepełnosprawne,
4. żołnierze służby czynnej
za okazaniem legitymacji uprawniającej do zniżki.
§3
Osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnego wstępu to:
1. dzieci w wieku do 7 lat,
2. osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie
badań naukowych w zakresie ochrony przyrody,
3. uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym
w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego – na podstawie
odrębnego Zarządzenia Dyrektora Parku,
4. mieszkańcy gmin leżących w obrębie Parku i przylegających do niego: Kudowa
Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna oraz Radków, za okazaniem dokumentu
potwierdzającego stałe zameldowanie,
5. przewodnicy

górscy

z

uprawnieniami

na

Sudety,

posiadający

aktualne

uprawnienia,
6. pracownicy Lasów Państwowych i parków narodowych, za okazaniem legitymacji
służbowej lub dokumentu potwierdzającego zatrudnienie,
7. Posiadacze Karty Dużej Rodziny.

§4

Ustala się następujące opłaty z udostępnianie obszaru Parku do wspinaczki:
1. roczne zezwolenie na wspinaczkę – 40,00 zł brutto (32,50 zł netto) – 23 % VAT
2. jednodniowe zezwolenie na wspinaczkę – 10 zł brutto (8,13 zł netto) – 23% VAT

§5
Opłaty za realizację zdjęć filmowych i za fotografowanie na terenie Parku
Narodowego Gór Stołowych będą ustalane w pozwoleniach i umowach określających
szczegółowe warunki udostępnienia obszaru parku.

§6
Ustalenie cen biletów wstępu na lata następne nastąpi w formie załącznika do
niniejszego Zarządzenia.

Dyrektor PNGS

