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Zarządzenie nr 7 /2018
Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie
z dnia 2 stycznia 2018 roku
w sprawie udostępniania Świętokrzyskiego Parku Narodowego
w celach edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych,
filmowania, fotografowania.

Na podstawie art. 8e ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2134 z późn. zm.), zarządza się co następuje:
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określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

@2
o
g
e
i
k
s
y
z
r
e
k
y
r
o
r
y
ó
a
p
t
a
t
t
l
ę
ę
z
k
a
a
i
t
s
Parku Narodowego, opłaty
Św
ob
na nie
za ws
się opł
Ust
pobierane w związku z działalnością edukacyjną parku narodowego oraz za wstęp do obiektów
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Wprowadza się:
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Parku Narodowego (załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia).
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2018 r.
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fałącznik nr 1
do Zarządzenia nr /2018 Dyrektora
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
z siedzibą w Bodzentynie
z dnia 2 stycznia 2018 r.

Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych, kulturowych, turystycznych,
rekreacyjnych, sportowych, filmowania, fotografowania i sposoby ich udostępniania
oraz maksymalna liczba osób mogących przebywaćjednocześnie w tych miejscach
A. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych.

)
Miejsce udostępniane 1

1

3

4

Sposób udostępniania

Tereny ćwiczeń edukacyjnych
w oddziale 8Ah, 8Aj, 8AI, 8Ak, 8Am,
8An, 8Ao w Bodzentynie

prowadzenie zajęć
edukacyjnych,
miejsce ogniskowe, wiata

Swiętym Krzyżu w oddziale 115ax
Galeria Widokowa na gołoborzu na
Łysej Górze w odd2|ale 116 f, g,
Przyrodnicza ścieżka edukacyjna
niebieska (Łysica) w oddziałach 146 b,
f, 147 d, f, g, ], C-2 b, h, i, ], p, 173 3,
172 a, b, 171 a, 170 3
Przyrodnicza ścieżka edukacyjna
niebieska (Huta Szklana - Łysa Góra)
w oddziałach 115 Sb 116 g, f, 117 d, i,
], 118 g, h, f, 119 f,
Przyrodnicza ścieżka edukacyjna
czerwona (Nowa Słupia — Łysa Góra)
w oddziałach 196 o, s, t, 197 f, g, 115
Pc,
Przyrodnicza ścieżka edukacyjna żółta
(Trzcianka — Łysa Góra) w oddziałach
202 o, n, 203 a, b, c, d, f, g, 204 a, b,
199 d, 200 3, g, h, i, j, 115 3x, bx,
Przyrodniczo - kulturowa ścieżka

zajęć edukacyjnych
zwiedzanie i prowadzenie
zajęć edukacyjnych
zwiedzanie i prowadzenie
zajęć edukacyjnych na
ścieżce edukacyjnej
Święta Katarzyna — Łysica
zwiedzanie i prowadzenie
zajęć edukacyjnych na
ścieżce edukacyjnej Huta
Szklana — Łysa Góra
zwiedzanie i prowadzenie
zajęć edukacyjnych na
ścieżce edukacyjnej Nowa
Słupia — Łysa Góra
zwiedzanie i prowadzenie
zajęć edukacyjnych na
ścieżce edukacyjnej
Trzcianka — Łysa Góra

edukacyjna zielona „Śladem
świętokrzyskiej kolejki wąskotorowej'
(Nowa Słupia — Hucisko — Święta
Katarzyna) w oddz. 1960, 75f, c, a, 76
a, 76b, 77a,b, 783, b, 79f,3,c,b,d, 803,
813, b, 823, 833, b, c, 843, 85], 86k,
87b, 883, 89g, h, i, 90c, 91c, 923, b,
93b, c, d, 94t, y, x, w, 953, 963, 973,
983, 993, 1003, 65c, 101b, c, 663,
1023, 673, 1033, b, 1043, 68h, b,
1043, 68c, 1043, ó9c, f, g, 70f, 713,
72i, 72c, g, 72Pa, d, k, i, 59p,73i, 1093,
b, c, g, 110g, h, i, j, l, f, k, 111g,j, 146c,

prowadzenie zajęć
edukacyjnych przez
pracownika Parku

Maksymalna ilość
osób mogących
przebywać
jednocześnie
w danym miejscu

200

200

S::ngsissgśifką

" Obszary ochrony ścisłej
.
Obszary ochrony czynnej

grupowo pod opieką
pracownika Parku

.
.
Obszary ochrony krajobrazowej

grupowo pod opieką
pracownika Parku

B. Miejsca udostępniane w celach kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych

Miejsce udostępniane ”

Sposób
udostępniania

Teren zabytkowego zespołu
klasztornego na Świętym Krzyżu w
oddziałach, n 115, n, ax, bx, cx, 197g

zwiedzanie,
uroczystości
okolicznościowe

Teren pomnika „Krzyże Katyńskie"
w Hucie Szklanej w oddziale 119I

zwiedzanie,
uroczystości
okolicznościowe

Teren cmentarza Więźniów i Jeńców
Radzieckich w oddziale 115 n, 197g na
Swiętym Krzyżu

zwiedzanie,
uroczystości
okolicznościowe

Zbiorowe mogiły mieszkańców
pomordowanych w czasie II Wojny

Światowej w oddz. 14óc w Świętej

zwiedzanie,
uroczystości
okolicznościowe

Katarzynie

Zbiorowa mogiła mieszkańców
pomordowanych w czasie II Wojny
Swiatowej w oddz. 196t w Nowej Słupi.

zwiedzanie,
uroczystości
okolicznościowe

Szlak czerwony Święta Katarzyna —
Trzcianka w oddziałach:
115ax, bx, cx, 115Pb, c, 115Sb, 199d,
200g, h, i, j, 202k, n, o, 203a, b, c, d, f, g,
2043, b, 163a, b, c, 175b, c, d, 1755a,
17óc, 177d, 178a, b, c, 17%, c, d, f,
180d, 181b, f, g, 182f, g, h, ], 188b, d, g,
140d, 141d, 14ób, c, f, 147d, f, g, ],

turystyka piesza,
imprezy
rekreacyjnosportowe, ścieżki
edukacyjne,
dozwolone
wprowadzanie

1683, 16%, 170a,b, 171a, 172a, b, 173a,
1C-d, 2C-b, c, d, h, i, j, p

Galeria
widokowa
w oddziałach 116 f, &

na

gołoborzu

turystyka piesza,
miejsce odpoczynku
dozwolone
wprowadzanie psów
na smyczy

Maksymalna ilość
osób mogących
przebywać
jednocześnie
w danym miejscu
5000
Podczas uroczystości
religijnych - bez
ograniczeń.
50
Podczas uroczystości
okolicznościowych
bez ograniczeń
50
Podczas uroczystości
okolicznościowych
bez ograniczeń
50
Podczas uroczystości
okolicznościowych
bez ograniczeń
50
Podczas uroczystości
okolicznościowych
bez ograniczeń

rekreacyjno—
sportowe,

p_x
O

dozwolone
wprowadzanie
psów na smyczy

Parking w oddziale 196] w Nowej Słupi

|_x
|_x

1485b, 148k, m, n, 5, 147d, 14ób, c,
111g, j, 110f, g, h, i, j, I, 109a, c, f, g, %, b,
c, d, f, 8a, 73i, 72c, d, k, 59Pa, b, 593, c, ],
p, 44Pp, 44Po, 44a, j, 43a, d, g, h, 25a, b,
153, c, 10d,f

Kompleks „leśniczówka Nowa Słupia”
.
. .
, .
.
połozony w miejscowosc: Nowa Słupla
, .
. .
.
.
przy ul. SWiętokrzysklejld2|ałk|

turystyka piesza,
imprezy
rekreacyjnosportowe, ścieżka
edukacyjna,
dozwolone
wprowadzanie psów
na smyczy;
Droga Krzyżowa —
organizacja
uroczystości
religijnych
turystyka
samochodowa,
prowadzenie
działalności
promocyjnej
podczas imprez
edukacyjnych i
promocyjnych
.
. .
organizaqa imprezy
.
edukacyjno kulturalne. D marki

ewidencyjne 1193/1, 1194/1, 1195/1,

Świ tom] ;mg,

1206/1, 1207/1, 1208/1, 1213/3)

ę
y
turystyka piesza,
rowerowai
samochodowa,
miejsce ogniskowe
turystyka piesza,
imprezy
rekreacyjnosportowe,
dozwolone
wprowadzanie
psów na smyczy
turystyka piesza,

'A
N

Teren
schroniska
PTTK
„Jodełka”
w Świętej Katarzynie (oddz.148i)

|_x
(.O

Szlak niebieski Nowa Słupia - Święty
Krzyż w oddziałach: 115ax, 115Pb, c,
1960, s, 197a, d, f, g,

Szlak zielony Łączna — Bodzentyn
w oddziałach:
229a, 228a, b, 227a, 219a, 226a, b,
2183, 225a, 224a, 216b, c, 215a, b,c,
214a, c, 213i, k, l, m, n, 212b, c, 211d, f

1000
Podczas uroczystości
religijnych bez
ograniczeń

50
Podczas imprez
gminnych bez
ograniczeń

2000

300

1000

.rs.

|_»

imprezy

26522350”
,
P

Szlak żółty: Klonów — Bukowa Góra w
oddziałach 227a, b, 2263, b, 22953

500

dozwolone
wprowadzanie
psów na smyczy
turystyka piesza,
p_x
U1

Szlak
.

czarny

Chełmowa
.

Góra

w
Z

odd2|ałach A-3a, f, ., k, A-2a, h, A-1a, b, rekreacyjno'mpre V.
d, f, h,
sportowe,

500

dozwolone
wprowadzanie
psów na smyczy;
turystyka piesza,
imprezy
rekreacyjnosportowe, ścieżki
edukacyjne,
dozwolone
wprowadzanie
psów na smyczy
turystyka piesza,
imprezy
rekreacyjnosportowe, ścieżki
edukacyjne,
dozwolone
wprowadzanie
psów na smyczy

Przyrodnicza ścieżka edukacyjna
niebieska (Huta Szklana — Łysa Góra) w
oddziałach 115 Sb 116 g, f, 117 d, i, j,

118 g, h, f, 119 f,

Przyrodnicza ścieżka edukacyjna
czerwona (Nowa Słupia — Łysa Góra) w
oddziałach 196 0,5, 197 3, d, f, g, 115
Pc, 115Pb

Przyrodniczo - kulturowa ścieżka

edukacyjna zielona „Śladem
świętokrzyskiej kolejki wąskotorowej”
(Nowa Słupia — Hucisko — Święta
Katarzyna) w oddz. 1960, 75f, c, a, 76 a,
76b, 77a,b, 783, b, 79f,3,c,b,d, 803, 813,
b, 823, 833, b, c, 84a, 85], 86k, 87b, 883,
89g, h, i, 90c, 91c, 923, b, 93b, c, d, 94t,
y, x, w, 953, 963, 973, 983, 993, 1003,
65c, 101b, c, 663, 1023, 673, 1033, b,
1043, 68h, b, 1043, 68c, 1043, 69c, f, g,
70f, 713, 72i, 72c, g, 72Pa, d, k, i,
59p,73i, 1093, b, c, g, 110g, h, i, j, I, f, k,
111g,j, 146c,

udostępniane
C. Miejsca
i fotografowania.

w

celach

Miejsce udostępniane ”
Wszystkie miejsca udostępnione w
celach edukacyjnych, turystycznych
w pkt., A, B, niniejszego Załącznika
dostępne ze szlaku turystycznego

imprezy

rekreacyjnosportowe,

amatorskiego,

niezarobkowego

filmowania

Sposób udostępniania

filmowanie i fotografowanie ze szlaku
turystycznego lub miejsca udostępnionego
do turystyki pieszej.

lub obiektu edukacyjnego

” Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie
z mapą gospodarczą Świętokrzyskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Warszawie w skali 1:5000, według stanu
na dzień 1.01.1997 r., arkusze numer 1-19. Mapa znajduje się w siedzibie Świętokrzyskiego
Parku Narodowego w miejscowości Bodzentyn.
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Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr./„2018 Dyrektora
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
z siedzibą w Bodzentynie
z dnia 2 stycznia 2018 r.

Cennik opłat związanych z udostępnieniem terenu ŚPN
1. Opłata za wstęp na niektóre obszary Świętokrzyskiego Parku Narodowego
0

Opłata za wstęp na niektóre obszary Świętokrzyskiego Parku Narodowego
jest pobierana na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2013
r. w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera

się opłaty (Dz.U. z 2013 r. poz. 400):

.

.

.

> na odcinku szlaku czerwonego Święta Katarzyna — Huta Szklana,
> na odcinku szlaku czerwonego Święty Krzyż — Trzcianka,
> na odcinku szlaku niebieskiego Nowa Słupia — Święty Krzyż.
Opłata za wstęp do Świętokrzyskiego Parku Narodowego lub na niektóre jego obszary
wynosi:
> 7,00 zł brutto za normalny bilet wstępu ważny 1 dzień;
> 3,50 zł brutto za ulgowy bilet wstępu ważny 1 dzień;
> 25,00 zł brutto za wielokrotny bilet wstępu ważny do końca roku kalendarzowego;
Jednodniowe bilety wstępu, zakupione w każdym z punktów sprzedaży, upoważniają
w tym samym dniu do jednorazowego wstępu na wszystkie płatne odcinki szlaków
pieszych, na galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze oraz na przyrodnicze ścieżki
edukacyjne.
Wielokrotne bilety wstępu upoważniają do wielokrotnego wstępu na wszystkie płatne
odcinki szlaków pieszych, na galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze oraz
przyrodnicze ścieżki edukacyjne w Parku, a także do Muzeum Przyrodniczego

na Świętym Krzyżu. Bilet ważny jest od daty zakupu do końca danego roku
kalendarzowego. Bilet ten jest biletem imiennym (ze zdjęciem). Do jego zakupu
uprawnione są osoby, które przeszły stosowne szkolenie organizowane przez
Świętokrzyski Park Narodowy. Bilet ten można nabyć wyłącznie w Dyrekcji
Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie. Osoby, które pragną nabyć bilet
wielokrotny, a nie uczestniczyły w szkoleniu są zobowiązane do uczestnictwa
w szkoleniu organizowanym przez ŚPN. Koszt szkolenia wynosi 75,00 zł brutto.
0 Opłaty za wstęp na niektóre obszary Świętokrzyskiego Parku Narodowego są pobierane
w okresie od 2 kwietnia do 31 października w następujących punktach:
> przy wejściu do ŚPN na szlak niebieski w Nowej Słupi

> przy wejściu do ŚPN na szlak czerwony w Świętej Katarzynie,
> przy galerii widokowej na gołoborzu na Łysej Górze,
> w kasie w budynku dyrekcji ŚPN w Bodzentynie.
› Opłaty będą pobierane przez pracowników Parku lub inne osoby na podstawie
pisemnego upoważnienia Dyrektora Parku, posiadające imienny identyfikator
ze zdjęciem.
. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest bilet wstępu z datą i numerem.
0 Zgodnie z art. 12 pkt. 7 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) z opłat za wstęp do Parku zwolnione
są następujące osoby:
> dzieci w wieku do 7 lat;
> osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie
badań naukowych w zakresie ochrony przyrody;
> uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym
w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego;
> mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących
z parkiem narodowym;

VVV

osoby udające się do wyznaczonych w parku narodowym plaż;
osoby udające się do miejsc kultu religijnego,
członkowie rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785 i 1579) posiadających ważną Kartę
Dużej Rodziny.
› Zgodnie z art. 12 pkt. 8 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z póżn. zm.) do zakupu biletu
ulgowego uprawnione są następujące osoby:
> uczniowie szkół i studenci,
> dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania
nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów
nauczanych w języku polskim w:
granicą
za
społeczne
organizacje
przez
prowadzonych
a) szkołach
zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę
podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
C) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach
oświaty innych państw,
d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół
Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994r. (Dz.U.
z 2005 r. poz. 10
> emeryci i renciści,
> osoby niepełnosprawne,
> żołnierze służby czynnej.
' Teren ŚPN jest udostępniony do zwiedzania zgodnie z Regulaminem zwiedzania
i korzystania z wartości przyrodniczo-kulturowych (załącznik nr 3 do Zarządzenia)

2. Opłaty za wstęp do Muzeum Przyrodniczego SPN na Świętym Krzyżu

.

Opłata za wstęp na Ekspozycję Przyrodnicza wynosi:
> 10,00 zł brutto za normalny bilet wstępu;
> 5,00 zł brutto za ulgowy bilet wstępu;
> 9,00 zł brutto za normalny bilet wstępu z rabatem;
> 4,00 zł brutto za ulgowy bilet wstępu z rabatem;
> 2,00 zł brutto za specjalny bilet wstępu;
'
Opłata za wstęp na Ekspozycję Więzienną wynosi:
> 2,00 zł brutto za normalny bilet wstępu;
> 1,00 zł brutto za ulgowy bilet wstępu;
Bilety ulgowe przysługują:
młodzieży szkolnej i studentom;
VVVVV

.

emerytom i rencistom;

inwalidom po okazaniu legitymacji inwalidzkiej;
nauczycielom - opiekunom podczas wycieczki szkolnej (1 osoba na 10 uczniów);
osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, w wieku powyżej 18 roku życia,
którym nie przysługują bilety specjalne,
Bilety specjalne przysługują:
> osobom posiadającym zgodę Dyrektora Parku,
> dzieciom do lat siedmiu,
> osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, w wieku do ukończenia 18 roku
życia,w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się
w szkole lub szkole wyższej; bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci
legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności.
> pracownikom innych Parków Narodowych oraz pracownikom PGL Lasy Państwowe,

›

Bilety specjalne na Ekspozycję Przyrodniczą upoważniają również do wstępu
na Ekspozycję Więzienną.
. Opłaty za wstęp do Muzeum Przyrodniczego na Świętym Krzyżu są pobierane w kasie
Muzeum ŚPN oraz w Kasie Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przez okres całego roku - przez
pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego lub inne osoby na podstawie
pisemnego upoważnienia Dyrektora Parku. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest bilet
wstępu lub dowód fiskalny (paragon, faktura itp.).
0 W Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu istnieje możliwość płatności gotówką
i/lub kartą płatniczą.
. Muzeum ŚPN na Świętym Krzyżu jest udostępniane wg Regulaminu (załącznik nr 4
do Zarządzenia).

3. Opłaty za wstęp na galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze
. Opłata za wstęp na galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze wynosi:
> 7,00 zł brutto za normalny bilet wstępu;
> 3,50 zł brutto za ulgowy bilet wstępu;
. Bilety ulgowe przysługują:
> młodzieży szkolnej i studentom;
> emerytomirencistom;
> inwalidom po okazaniu legitymacji inwalidzkiej;
> nauczycielom - opiekunom podczas wycieczki szkolnej (1 osoba na 10 uczniów)
. Z opłat zwolnieni są mieszkańcy gmin leżących w granicach ŚPN lub z nim graniczących
(tj. miasta i gminy Bodzentyn, gmin: Bieliny, Górno, Łączna, Masłów, Nowa Słupia,
Pawłów), osoby posiadające zgodę Dyrektora Parku, osoby posiadające bilet wstępu
do Parku oraz dzieci do lat siedmiu, pracownicy innych Parków Narodowych,
pracownicy PGL Lasy Państwowe, posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny;
> Opłaty są pobierane w punkcie sprzedaży przy wejściu na galerię widokową
na gołoborzu na Łysej Górze oraz w Kasie Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie w okresie od 2
kwietnia do 31 października przez pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego
lub inne osoby na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora Parku, posiadające
imienny identyfikator ze zdjęciem.

4. Opłaty za przeprowadzenie
przewodnickiej.

zajęć

edukacyjnych

lub

wykonanie

usługi

Odpłatność za prowadzenie zajęć edukacyjnych lub wykonanie usługi przewodnickiej dla
szkół i innych jednostek spoza otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego prowadzonych
przez pracowników ŚPN oraz prowadzonych ze szkołami lokalnymi poza stałym
programem edukacyjnym wynosi odpowiednio:
Dodatkowe
Co obejmuje

cena
Zajęcia
edukacyjne/usługa
.
przewodnicka na
szczycie Łysej Góry
Zajęcia/ usługa
przewodnicka na ścieżce
edukacyjnej Trzcianka Łysa Góra — „„Szlakiem

mamucich jodeł" lub w
kierunku odwrotnym

Zajęcia/usługa
przewodnicka na
ścieżce edukacyjnej
Huta Szklana — Łysa

warianty

15 zł /od osoby
upoważnionej do
zakupu biletu
ulgowego
20 zł/ od osoby
dorosłej bez zniżek

Możliwość zejścia do
Cena obejmuje
za' cia /usłu
Trzcianki, Nowej Słupi
Ję
. gę
lub Huty Szklanej
przewodnicką, wstęp
.
, . .
na aleri widokow
szlakiem lub Sćiezką
g
ę
ą edukacyjną 5 zł/os.
oraz do Muzeum SPN czas trwania ok. 1 h.

15 zł /od osoby

Cena obejmuje

Możliwość zejścia do

upoważnionej do
zakupu biletu

zajęcia/usługę
przewodnicką, wstęp

Nowej Słupi lub Huty
Szklanej szlakiem lub

ulgowego
20 zł/ od osoby
dorosłe' bez zniżek

do ŚPN, na galerię
WidOkOWą, oraz do
Muzeum SPN

ścieżką edukacyjną 5
zł/os. czas trwania ok.
1 h.

15 zł /od osoby
upoważnionej do
zakupu biletu

Cena obejmuje
Możliwość zejścia do
zajęcia/ usługę
Nowej Słupi lub
przewodnicką, wstęp Trzcianki szlakiem lub

ulgowego

do ŚPN, na galerię

ścieżką edukacy'ną 5

Góra - „Pośród szumu
świętokrzyskich jodeł
i buków" lub w
kierunku odwrotnym
Zajęcia/ usługa
przewodnicka na
ścieżce edukacyjnej
Nowa Słupia — Łysa
Góra — „Śladem
czarownic, pogańskich

kultów i
powstańczych

20 zł/ od osoby
dorosłej bez zniżek

15 zł /od osoby
upoważnionej do
zakupu biletu
ulgowego
20 zł/ od osoby
dorosłej bez zniżek

widokową oraz do

zł/os. czas trwania ok.

Muzeum SPN

1 h.

Cena obejmuje
zajęcia/ usługę
przewodnicką,

wstęp do ŚPN,
na galerię
widokową oraz do

Możliwość zejścia do
Huty Szklanej lub
Trzcianki szlakiem lub
ścieżką edukacyjną 5
zł/os. czas trwania ok.
1 h.

Muzeum ŚPN
kryjówek” lub w
kierunku odwrotnym
Zajęcia/ usługa
przewodnićka na

ścieżce Święta
Katarzyna - Łysica
„Jeden ze szczytów
korony Gór Polski" lub
w kierunku odwrotnym
Zajęcia/ usługa
przewodnicka na
szlaku niebieskim

15 zł /od osoby
upoważnionej do
zakupu biletu
ulgowego
18 zł/ od osoby
dorosłej bez zniżek

Zajęcia/ usługa
przewodnicka w

12 zł /od osoby
upoważnionej do
zakupu biletu
ulgowego
16 zł/ od osoby
dorosłe' bez zniżek
12 zł /od osoby
upoważnionej do
zakupu biletu
ulgowego
16 zł/ od osoby
dorosłej bez zniżek
12 zł /od osoby
upoważnionej do
zakupu biletu
ulgowego
16 zł/ od osoby
dorosłe" bez zniżek
5 zł /od osoby
upoważnionej do
zakupu biletu

budynku Dyrekcji ŚPN

ulgowego

- prezentacja,
projekcja filmu, zajęcia
z makietą

8 zł/ od osoby
dorosłej bez zniżek

Święta Katarzyna —
Bodzentyn lub w
, kierunku odwrotnym
Zajęcia/ usługa
przewodnicka na
szlaku zielonym na
Bukowej Górze

Zajęcia/ usługa
przewodnicka na
szlaku czarnym na
Chełmowej Górze

Zajęcia/ usługa
przewodnicka w
ogrodzie

dendrologicznym ŚPN

Zajęcia/usługa
przewodnicka nie
u'ęte cennikiem -

5 zł /od osoby
upoważnionej do
zakupu biletu
ulgowego
8 zł/ od osoby
dorosłej bez zniżek
bez zniżek
10 zł /od osoby
upoważnionej do
zakupu biletu

Cena obejmuje
zajęcia/ usługę
przewodnicką,

Możliwość zejścia do
Kakonina lub Świętej
Katarzyny szlakiem 5
zł/05. czas trwania ok.

wstęp do ŚPN
1h.

Możliwość zajęć w

Cena obejmuje
zajęcia/ usługę
przewodnicką,
wstęp do ŚPN

Cena obejmuje
zajęcia/ usługę
przewodnicką

Dyrekcji ŚPN oraz
ogniska w pobliżu
Dyrekcji (opłata wg
cennika)
Możliwość zajęć w
Dyrekcji ŚPN oraz
ogniska w pobliżu
Dyrekcji (opłata wg

cennika)
Możliwość zajęć w

Cena obejmuje
zajęcia/ usługę
przewodnicką

Cena obejmuje
zajęcia/ usługę
przewodnicką,
wynajem sali
edukacyjnej,
wykorzystanie
pomocy
dydaktycznych

Cena obejmuje
zajęcia/ usługę
przewodnicką

Dyrekcji ŚPN oraz
ogniska w pobliżu
Dyrekcji (opłata wg
cennika)

Możliwość połączenia
zajęć z innymi zajęciami
w terenie. Możliwość
ogniska w pobliżu

Dyrekcji ŚPN (opłata
wg cennika)

Możliwość połączenia
zajęć z innymi zajęciami
w terenie. Możliwość
ogniska w pobliżu

Dyrekcji ŚPN (opłata
wg cennika)
Cena obejmuje
zajęcia/ usługę
przewodnicką,

4

specjalistyczne,
z wykorzystaniem
specjalistycznego
sprzętu, 0 nietypowej
porze, w dni wolne od
pracy (sobota,
niedziela)

Udostępnienie miejsca
ogniskowego w
pobliżu Dyrekcji ŚPN

ulgowego
13 zł/ od osoby
dorosłej bez zniżek
(Opłata za każdą
rozpoczętą godzinę)

120 zł brutto —
ryczałt

w Bodzentynie

Udostępnienie wiaty
z miejscem grillowoogniskowym w pobliżu

200 zł/h brutto
(od 1 do 3 godzin)

Dyrekcji ŚPN w

150 zł/h brutto

Bodzentynie

(od 4 do 6 godzin)

Drewno na ognisko do
wiaty

1mp — 81,09 zł
brutto

0

.

wykorzystanie
specjalistycznego
sprzętu, wynajem
pomieszczeń
edukacyjnych w dni
wolne od pracy

Cena obejmuje
opłatę za
przygotowanie
miejsca
ogniskowego, kijki

Możliwość połączenia
z innymi zajęciami w
terenie i budynku

na ognisko, 0,3 mp.

Dyrekcji ŚPN.

drewna pociętego i
połupanego
Cena obejmuje
opłatę za
udostępnienie
wiaty,
przygotowanie
miejsca grillowoogniskowego, kijki
na ognisko
Cena obejmuje
opłatę za drewno
pocięte i połupane

Możliwość połączenia
z innymi zajęciami w

terenie i budynku
Dyrekcji ŚPN.

Ceny podane w tabeli są cenami brutto. Istnieje możliwość ułożenia innych wariantów
zajęć. Cena uzależniona będzie od długości i formy zajęć. Powyższy cennik ustalonyjest
dla grup do około 30 osób (opłaty za grupy mniejsze niż 20 osób będą wyceniane
indywidualnie). Grupy większe niż 30 osób będą dzielone tak aby jeden pracownik
Świętokrzyskiego Parku Narodowego nie miał pod opieką więcej niż około 30 osób.
Nauczyciele — opiekunowie grupy (losoba na 10 uczniów) są uprawnieni do zakupu
usługi wg stawki ulgowej.
Opłaty za prowadzenie zajęć edukacyjnych lub wykonanie usługi przewodnickie]
dokonywane są na podstawie faktury przelewowe] wystawianej i przekazywanej danej
grupie w dniu zajęć lub wykonania usługi przewodnickie]; opłaty są pobierane przez
okres całego roku.

5. Opłata za wynajem sal do celów edukacyjnych - konferencyjnych w budynkach

Świętokrzyskiego Parku Narodowego
.

Opłata za wynajem sali konferencyjne] w Budynku Ośrodka Edukacyjnego
w Bodzentynie:
> za 1 godzinę korzystania z sali80,00 zł brutto
> za 1 dzień (do 8 godzin) korzystania z Sali 615,00 zł brutto
. Udostępnienie na miejscu zestawu multimedialnego (rzutnik multimedialny i laptop)
> za 1 godzinę korzystania z zestawu multimedialnego - 25,00 zł brutto
. Opłata za wynajem sal do celów edukacyjnych - konferencyjnych w budynkach
Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest pobierana w okresie całorocznym w siedzibie

Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie.
6. Opłata za zarobkowe (komercyjne) filmowanie i fotografowanie na terenie
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
›

Opłata za realizację zdjęć filmowych:
> Zdjęcia ze szlaku turystycznego lub miejsca udostępnionego w celach edukacyjnych
lub turystycznych — 500,00 zł brutto za jeden dzień zdjęciowy

> Zdjęcia poza szlakiem turystycznym lub miejscem udostępnionym w celach
tun/stycznych lub edukacyjnych, pod opieką pracownika ŚPN i za zgodą Dyrektora
Parku — 1000,00 zł brutto za jeden dzień zdjęciowy (maksymalny czas trwania do 8
godzin).
0 Opłata za fotografowanie:
> Zdjęcia ze szlaku turystycznego lub miejsca udostępnionego w celach edukacyjnych
lub turystycznych — 300,00 zł brutto za jeden dzień zdjęciowy
> Zdjęcia poza szlakiem turystycznym lub miejscem udostępnionym w celach
turystycznych lub edukacyjnych, pod opieką pracownika ŚPN i za zgodą Dyrektora
Parku — 500,00 zł brutto za jeden dzień zdjęciowy (maksymalny czas trwania do 8
godzin).
> Dokładna stawka za fotografowanie i filmowanie na terenie Świętokrzyskiego Parku
Narodowego będzie wyliczana z uwzględnieniem czasu i miejsca trwania zdjęć, ich
długości i zapotrzebowania logistycznego.
> Powyższe zapisy odnoszą się również do fotografowania i filmowania przy użyciu
bezzałogowych statków powietrznych typu „dron” niezależnie od charakteru
wykonywanych zdjęć.
. Opłata za zarobkowe (komercyjne) filmowanie i fotografowanie na terenie
Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest pobierana w okresie całorocznym w siedzibie

Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie.
7. Opłata za organizację imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym
Opłata za organizację imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym wynosi:
7 zł brutto od osoby - do 50 uczestników imprezy,
8 zł brutto od osoby - od 51 do 100 uczestników imprezy,
9 zł brutto od osoby - od 101 do 200 uczestników imprezy,
10 zł brutto od osoby ~ od 201 do 300 uczestników imprezy,
11 zł brutto od osoby - od 301 do 400 uczestników imprezy,
12 zł brutto od osoby - od 401 do 500 uczestników imprezy,
Sposób organizacji imprez rekreacyjno-sportowych określa Regulamin organizacji
imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym na terenie Świętokrzyskiego Parku
Narodowego (załącznik nr 5 do Zarządzenia).
Opłata za organizację imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym jest pobierana
w okresie całorocznym w siedzibie Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie.
VVVVVV

.

0

.

8. Opłata za organizację ceremonii ślubnych
.

›

Opłata za organizację ceremonii ślubnej na terenie Świętokrzyskiego Parku
Narodowego wynosi 1000,00 zł. brutto. Miejsca wyznaczone do organizacji w/w
uroczystości wskazane są w Regulaminie organizacji ceremonii ślubnych na terenie
Świętokrzyskiego Parku Narodowego (załącznik nr 6 do Zarządzenia).
Opłata za organizację ceremonii ślubnych jest pobierana w okresie całorocznym

w siedzibie Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie.
9. Opłata za wynajem pokoi gościnnych
.

Opłata za wynajem pokoi gościnnych w Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie wynosi 40,00 zł
brutto za dobę od osoby.
.
Pokoje gościnne są udostępniane według Regulaminu (załącznik nr 7 do Zarządzenia)
Opłata za wynajem pokoi gościnnych jest pobierana w kasie Parku lub przelewem na
.
konto.
10. Opłaty za wynajmowanie obiektów i świadczenie usług niewymienionych w niniejszym
cenniku są ustalane z zainteresowanymi przez Dyrektora Świętokrzyskiego Parku
Narodowego lub upoważnioną przez niego osobę, na podstawie indywidualnych
negocjacji.
11. Ulgi, bonifikaty oraz zwolnienia z opłat nie określone w niniejszym cenniku określane
będą każdorazowo przez Dyrektora ŚPN po rozpatrzeniu indywidualnie każdej sprawy.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 4/2018 Dyrektora
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
z siedzibą w Bodzentynie
z dnia 2 stycznia 2018 r.

Regulamin zwiedzania i korzystania z wartości przyrodniczo—kulturowych
Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

.Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego udostępniając teren Parku powierza
zwiedzającym dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe wielkiej wartości. Dyrektor prosi
w związku z tym o szczególną dbałość, o powierzone walory. Jej wyrazem będzie
przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
. Obszar Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest udostępniany na podstawie Ustawy
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) w celach edukacyjnych,
kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania, fotografowania
w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w Parku Narodowym.

. Świętokrzyski Park Narodowy można zwiedzać od świtu do zmierzchu bez względu
na porę roku wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych lub miejscach
udostępnionych do działalności edukacyjnej lub turystycznej.
. Niektóre szlaki i miejsca w Świętokrzyskim Parku Narodowym oraz obiekty związane
z działalnością edukacyjną udostępnione są po wniesieniu opłaty według cennika
(załącznik nr 2 do Zarządzenia).
. Przebywanie na terenach udostępnionych Świętokrzyskiego Parku Narodowego może być
niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Decyzje dotyczące wejścia na teren
Świętokrzyskiego Parku Narodowego turysta indywidualny podejmuje samodzielnie,
w oparciu o własne doświadczenie oraz wskazówki zawarte w komunikatach
zamieszczanych na oficjalnej stronie internetowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego
(www.swietokrzyskipn.org.p|), a także w miejscach wejścia na szlaki turystyczne, ścieżki
i obiekty edukacyjne. W przypadku grup zorganizowanych, prowadzonych przez opiekuna
grupy (przewodnika turystycznego, opiekuna wycieczki, nauczyciela, organizatora) decyzję
podejmuje opiekun prowadzący grupę lub organizator wycieczki.

. Poruszanie się po terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w niesprzyjających
warunkach atmosferycznych (silny wiatr, okiść śniegowa, burza, ulewne deszcze itp.) grozi
niebezpieczeństwem (m.in. spadające gałęzie, wiatrołomy, porażenia piorunem, możliwość

upadku). Park nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w takich sytuacjach.
. Dbając o bezpieczeństwo turystów odwiedzających Park, Dyrekcja ŚPN zastrzega sobie
prawo do zamykania tras udostępnionych, ich odcinków lub obiektów udostępnionych.
Informacje o zamknięciu tras lub obiektów będą zamieszczane na oficjalnej stronie
internetowej Parku i oznaczone w terenie.

. Szlaki, ścieżki edukacyjne oraz inne miejsca udostępnione dla turystyki pieszej lub w innej
formie udostępnienia, nie są utrzymywane (odśnieżanie itp.) ani zabezpieczane przed
niebezpieczeństwami związanymi z warunkami pogodowymi (śliskie podłoże, zaśnieżenie
itp.). Turysta lub uczestnik imprezy porusza się po nich na własną odpowiedzialność lub
odpowiedzialność organizatora imprezy.
. Wszystkie szlaki piesze w ŚPN są również trasami, na których dozwolone jest poruszanie
się na nartach biegowych (skitourowych).
. Na szlakach i w miejscach udostępnionych równocześnie dla turystyki pieszej
i narciarskiej obowiązuje zasada pierwszeństwa ruchu pieszego.
. Turystyka narciarska może być uprawiana pod warunkiem występowania pokrywy
śnieżnej zabezpieczającej roślinność i glebę przed oddziaływaniem narciarstwa.

.

ŚPN nie przygotowuje tras narciarskich i turysta porusza się po nich na własną
odpowiedzialność.

10. Osoby korzystające z infrastruktury informacyjnej oraz turystyczno-edukacyjnej Parku
(wiaty, ławki, stoły, tablice informacyjne i edukacyjne) są zobowiązane do wykorzystywania
ich w celu do tego przeznaczonym, w sposób właściwy, nie powodujący ich dewastacji.

, 11.

Ruch pojazdów z napędem silnikowym na terenie ŚPN dozwolony jest wyłącznie
po drogach publicznych.

12. Wprowadzanie psów na obszar udostępniony do celów turystycznych jest dozwolone tylko
na smyczy.
13. Na obszarze ŚPN obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
14. Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych

na terenie ŚPN jest dopuszczalne
wyłącznie za zgodą Dyrektora Parku. Za bezpieczeństwo osób biorących udział
w imprezie rekreacyjno-sportowej ponosi odpowiedzialność organizator.

15. W Świętokrzyskim Parku Narodowym zabrania się:
.

›
.

umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych z wyjątkiem miejsc do tego
wyznaczonych (każdorazowo na podstawie decyzji Dyrektora ŚPN).
śmiecenia, zanieczyszczania wód, powietrza, gleby i zakłócania ciszy;
uszkadzania, zrywania i zbierania roślin oraz zbierania jagód i grzybów
płoszenia, chwytania i zabijania zwierząt (wtym bezkręgowców);
połowu ryb;
niszczenia gleby, źródeł i potoków;
pozyskiwania skał, skamieniałości, minerałów;
palenia ognisk poza miejscami wyznaczonymi przez Dyrektora Parku oraz używania
źródeł światła 0 otwartym płomieniu;
biwakowania w miejscach do tego nie wyznaczonych;
turystyki konnej i rowerowej poza drogami publicznymi lub szlakami wyznaczonymi
do tych celów;
używania bezzałogowych statków powietrznych tzw. dronów na całym terenie Parku
bez zezwolenia Dyrektora Parku.

16. Udostępnianie ŚPN do zwiedzania może być czasowo ograniczone lub zawieszone
na skutek wykonywania zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych,
likwidacji nagłych zagrożeń, prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych
z bezpieczeństwem powszechnym.

17. Teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest monitorowany — wszelkie wykroczenia
względem obowiązujących przepisów - ustawy o ochronie przyrody, rozporządzeń,
zarządzeń i regulaminów dotyczących Świętokrzyskiego Parku Narodowego (w tym, jego
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego) mogą być dokumentowane i zgłaszane
właściwym organom.

18. Pracownicy Służby Świętokrzyskiego Parku Narodowego są uprawnieni do kontroli
i egzekwowania przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie SPN.

19. Naruszenie zasad obowiązujących w Parku podlega odpowiedzialności administracyjnej lub
karnej na podstawie przepisów dotyczących kodeksu wykroczeń, ochrony przyrody
i ochrony środowiska.

20. Wszelkie odstępstwa od niniejszego Regulaminu wymagają pisemnej zgody Dyrektora
Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
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Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 4/2018 Dyrektora
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
z siedzibą w Bodzentynie
z dnia 2 stycznia 2018 r.

Regulamin zwiedzania i funkcjonowania
Muzeum Przyrodniczego SPN na Swiętym Krzyżu
1. W Muzeum Przyrodniczym można zwiedzać dwie ekspozycje stałe:
. ekspozycję przyrodniczą
› ekspozycję więzienną
2. Muzeum można zwiedzać po wniesieniu opłaty według określonego cennika
(załącznik nr 2 do Zarządzenia).
3. Muzeum jest czynne :
o w okresie od 1 kwietnia do 31 października we wszystkie dni tygodnia w godzinach od

900 do 1700.
. w okresie od 1 listopada do 31 marca w poniedziałki nieczynne, od wtorku do niedzieli

w godzinach od 900do 1600.
0 ostatni zwiedzający są wpuszczani na 45 minut przed zamknięciem Muzeum.
4. Muzeum jest nieczynne:
. 1 stycznia
6 stycznia
pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych
1 listopada
11 listopada
25 grudnia.
Czas zwiedzania ekspozycji przyrodniczej wynosi 45 minut. Wejście grup odbywa się
co 15 minut.
Rezerwacji zwiedzania ekspozycji należy dokonać pod numerem tel. 41 317 70 87 lub
kom. 690 080 034.
W przypadku rezygnacji z zarezenNowanego terminu zwiedzania prosimy o jak najszybszą
informację pod w/w numery telefonów.
Ekspozycję można zwiedzać indywidualnie lub grupowo. Grupa nie powinna liczyć więcej
niż 25 osób łącznie z opiekunami grupy (w przypadku gdy opiekun grupy chce
wprowadzić jednocześnie większą ilość zwiedzających, należy taką możliwość uzgodnić
indywidualnie z obsługą Muzeum. ŚPN nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje wynikłe
z wprowadzenia większej ilości zwiedzających). Grupy większe niż 25 osób są dzielone.
Ekspozycję więzienną można zwiedzać po wykupieniu oddzielnych biletów wstępu
w godzinach otwarcia Muzeum.
10. Pierwszeństwo zwiedzania mają grupy posiadające rezerwację. Grupa taka powinna
zgłosić swoje przybycie na co najmniej 10 minut przed zarezerwowanym terminem
zwiedzania, bądź uprzedzić co najmniej o jedną godzinę wcześniej o ewentualnym
spóźnieniu. Niedotrzymanie tych warunków może być powodem anulowania rezerwacji.
11. Obiekt jest MONITOROWANY - wszelkie wykroczenia względem obowiązujących
przepisów, w tym niniejszego Regulaminu mogą być dokumentowane i zgłaszane
właściwym organom.
12. Opiekun grupy ma obowiązek towarzyszyć grupie podczas zwiedzania ekspozycji.
13. Świętokrzyski Park Narodowy nie odpowiada za przerwy w zwiedzaniu spowodowane
przyczynami niezależnymi od Parku (niewykorzystane bilety po odpowiedniej adnotacji
mogą być wykorzystane w innym terminie).
14. Zabrania się zwiedzającym dotykania eksponatów. Za wyrządzone szkody będzie
obciążona osoba, która ich dokonała, a w przypadku osób nieletnich opiekun grupy.
15. Na ekspozycji nie wolno spożywać żywności, napojów oraz palić tytoniu. Zabrania się
także wprowadzania i wnoszenia zwierząt.

16. Zabrania się wstępu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża
bezpieczeństwu eksponatów, zakłóca porządek zwiedzania, narusza ogólnie przyjęte
normy zachowania w miejscach publicznych.
17. W trakcie zwiedzania zezwala się na wykonywanie zdjęć fotograficznych w sposób nie
przeszkadzający innym w zwiedzaniu.
18. Cała ekspozycja obejmująca materiał wideo, audio, teksty, aranżacje i inne jest własnością
Świętokrzyskiego Parku Narodowego i nie może być wykorzystana bez pisemnej zgody
ŚPN do celów komercyjnych. Wszelkie inne próby wykorzystania ekspozycji bez
zezwolenia do celów reklamowych, kopiowania, naśladowania, powielania oraz
filmowania są zabronione.
19. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo przerwania zwiedzania ekspozycji
dla osób i grup, które nie przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz w razie wyższej
konieczności
np.:
prowadzenia
akcji
ratowniczej
oraz
działań
związanych
z bezpieczeństwem powszechnym.

20. Pracownicy Służby Świętokrzyskiego Parku Narodowego są uprawnieni do kontroli
i egzekwowania przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Muzeum SPN.

21. Wszelkie odstępstwa od niniejszego Regulaminu wymagają pisemnej zgody Dyrektora
Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
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Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 4/2018 Dyrektora
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
z siedzibą w Bodzentynie
z dnia 2 stycznia 2018 |.

Regulamin organizacji imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym
na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

1. Obszar Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest udostępniany w celach rekreacyjnosportowych w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w Parku
Narodowym.
Przez imprezę o charakterze rekreacyjno—sportowych rozumie się zawody (np.: biegi,
maratony, wyścigi, marszobiegi) o charakterze współzawodnictwa między
uczestnikami imprezy.
3. Obszarem udostępnianym do imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym są:
o szlak czerwony Święta Katarzyna— Trzcianka,
szlak niebieski Święta Katarzyna — Bodzentyn
szlak niebieski Nowa Słupia — Święty Krzyż,
szlak czarny przez Chełmową Górę,
szlak zielony Zagórze (Pomarańczowy Stok) — Psary Podlesie,
szlak żółty Klonów — Bukowa Góra,
ścieżka przyrodnicza czerwona Nowa Słupia — Łysa Góra,
ścieżka przyrodnicza niebieska Huta Szklana — Łysa Góra,
ścieżka przyrodniczo— kulturowa zielona Nowa Słupia — Hucisko — Święta
Katarzyna.
Organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno- sportowym na terenie ŚPN
jest dopuszczalne wyłącznie za pisemna zgodą Dyrektora Parku zgodnie z Art. 15 pkt
27 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku. (Dz. U. z 2016 r. poz.
2134 z późn. zm.) oraz w oparciu o pisemne oświadczenie Organizatora dotyczące
zachowania zasad uwzględnionych w niniejszym Regulaminie.
Maksymalna liczba uczestników imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym
na terenie ŚPN w ciągu jednego dnia wynosi 500 osób. Organizację imprez obejmującą
większą liczbę uczestników należy rozłożyć na kilka dni.
Obszary udostępnione do organizacji imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym
na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego są udostępniane po wniesieniu opłaty
według określonego cennika (załącznik nr 2 do Zarządzenia).
Podstawą do wyliczenia wysokości opłaty za udostępnienie terenu ŚPN będzie lista
uczestników (lista startowa) dostarczona do ŚPN najpóźniej w dniu rozpoczęcia
imprezy.
Na podstawie listy startowej ŚPN obciąży Organizatora opłatą za udostępnienie
terenu ŚPN. Opłata nie podlega zwrotowi w wypadku zmniejszenia liczby startujących
faktycznie w zawodach.
ŚPN zastrzega sobie prawo do kontroli faktycznej liczby uczestników imprezy.
Przebieg imprezy, ilość osób oraz pora przeprowadzenia imprezy będzie każdorazowo
uzgadniana z pracownikiem ŚPN.
11. Imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym mogą się odbywać od świtu
do zmierzchu bez względu na porę roku wyłącznie na wyznaczonych obszarach.
12. Pracownicy Służby Świętokrzyskiego Parku Narodowego są uprawnieni do kontroli
przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie ŚPN. Naruszenie zasad
obowiązujących w Parku podlega odpowiedzialności karnej na podstawie przepisów
dotyczących ustawy o ochronie przyrody oraz innych przepisów ogólnie
obowiązujących.

13.W czasie trwania imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym organizator musi
stosować się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe oraz wskazanych
pracowników ŚPN.
14. Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników imprezy oraz szkody przez
nich wyrządzone ponosi Organizator imprezy.
15.0rganizator imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym powinien zabezpieczyć
ją zgodnie z wymogami spełniającymi standardy organizacji tego typu imprez
i przejmuje odpowiedzialność za wszelki uszczerbek na zdrowiu i życiu powstały
w trakcie uczestnictwa w imprezie lub wynikający z działania ich uczestników.
16. Umieszczanie materiałów reklamowych (promocyjnych) na terenie ŚPN jest
zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów/partnerów imprez w miejscach wskazanych
i za zgodą Dyrektora ŚPN.
17. Udostępnianie ŚPN do imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym może być
czasowo ograniczone lub zawieszone na skutek zarządzeń lub ogłoszeń Dyrektora
ŚPN wynikających z trudnych warunków pogodowych, wykonywania zadań
wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych, likwidacji nagłych zagrożeń,
prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem
powszechnym.
18. Organizatora imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowych na czas startu
w zawodach zobowiązuje się do:
- zachowania szczególnej troski o przyrodę Świętokrzyskiego Parku Narodowego,
— przestrzegania zakazu poruszania się poza wyznaczoną trasą imprezy o charakterze
rekreacyjno—sportowym,
- przestrzegania zakazu zaśmiecania,
- przywrócenia terenu przebiegu imprezy do stanu sprzed imprezy poprzez prace
porządkowe np.; zdjęcie oznakowania trasy, usunięcie śmieci na własny koszt
po przeprowadzonej imprezie. naprawy urządzeń turystyczno-edukacyjnych
po ewentualnym uszkodzeniu lub wykonaniu innych prac.
19. Organizator wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celach

promocji terenu ŚPN.
20. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie imprezy
o charakterze rekreacyjno-sportowym.
21. Informacje o zmianach w niniejszym Regulaminie pojawią się na stronie internetowej

ŚPN, ogłoszone w osobnym komunikacie.
22. Niedopełnienie lub złamanie Regulaminu organizacji imprez o charakterze
rekreacyjno-sportowym na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego może
skutkować niewydaniem zgody na przeprowadzenie imprezy dla Organizatora
na kolejne imprezy.
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Załącznik nr 6
'do Zarządzenia Nr1/2018 Dyrektora
Swiętokrzyskiego Parku Narodowego
z siedzibą w Bodzentynie
z dnia 2 stycznia 2018 r.
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Regulamin organizacji ceremonii ślubnych na terenie Świętokrzyskiego Parku
Narodowego.

Ceremonia ślubna z udziałem urzędnika Stanu Cywilnego może odbywać się tylko
w wyznaczonych miejscach i po uzyskaniu zgody Dyrektora ŚPN. W Świętokrzyskim Parku
Narodowym są to następujące miejsca:
> przy Kapliczce Św. Franciszka (szlak czerwony — płatny)
> galeria widokowa na gołoborzu na Łysej Górze (obiekt edukacyjny - płatny)
> Bukowa Góra — w pobliżu wychodni skalnej (szlak zielony — bezpłatny)
Organizatorzy uroczystości odpowiedzialni są za zapewnienie bezpieczeństwa podczas trwania
imprezy.
W trakcie ceremonii udzielania ślubu należy przestrzegać przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) oraz
Zarządzeń i Regulaminów Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Udzielanie ślubu nie powinno powodować utrudnień dla turystów.
Obowiązuje zakaz stosowania nagłośnienia, instalowania dekoracji oraz rozstawiania namiotów.
Organizatorzy ceremonii są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku w trakcie imprezy
oraz do ewentualnego przywrócenia czystości po zakończonej uroczystości.
Obowiązuje zakaz puszczania tzw. Iampionów.
Używanie tzw. dronów do filmowania i robienia zdjęć jest możliwe za pisemną zgodą Dyrektora
ŚPN i po wniesieniu stosownej opłaty.
Zezwolenie na ślub nie jest jednoznaczne z zezwoleniem na wjazd na teren ŚPN.
Zezwolenie nie zwalnia z opłat za wstęp na teren ŚPN na płatne odcinki szlaków
lub miejsca na których pobiera się opłaty.
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Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr4/2018 Dyrektora

Świętokrzyskiego Parku Narodowego
z siedzibą w Bodzentynie
z dnia 2 stycznia 2018 r.

Regulamin korzystania z pokoi gościnnych w dyrekcji Świętokrzyskiego Parku
Narodowego w Bodzentynie
pobytu
tymczasowego
z
korzystania
zasady
określa
Regulamin
Niniejszy
w pokojach gościnnych będących w dyspozycji Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Pokoje wynajmowane są na okresy mierzone w dobach hotelowych. Doba hotelowa
w pokojach gościnnych rozpoczyna się o godz. 14.00, a kończy o godz. 12.00 dnia
następnego.
Przyjazdy do pokoi gościnnych możliwe są od poniedziałku do piątku w dni robocze
do godz. 17.30 oraz w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
pod nr 41 31 15 106.
O rezerwacji pokoju gościnnego decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszeń można
dokonywać w formie pisemnej — pocztą lub za pośrednictwem faxu nr 41 31 15 106

10.

11.

12.

13.
14.

uzgodnieniu telefonicznym nr 41 31 15 106.
Korzystanie z pokoi gościnnych jest odpłatne. Wysokość opłat określa załącznik nr 2
do niniejszego Zarządzenia.
Należność za pobyt na|eży uiścić w dniu przyjazdu w kasie Parku lub przelewem
na konto.
W razie przyjazdu w godzinach popołudniowych i braku możliwości wpłaty gotówki
do kasy Parku należność na|eży uiścić u pracownika ŚPN jak również odebrać klucze
od pokoi.
Zakwaterowanie w pokojach gościnnych następuje na podstawie dowodu osobistego
ijest potwierdzone własnoręcznym podpisem w książce meldunkowej.
Osoba zakwaterowana W pokoju gościnnym ŚPN ponosi odpowiedzialność materialną
za wszelkie szkody i braki powstałe z jej winy lub winy osób jej towarzyszących.
Osoba zakwaterowana zobowiązana jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, do zachowania czystości i porządku oraz właściwego użytkowania urządzeń
sanitarnych i kanalizacyjnych.
Zabronione jest nocowanie w pokoju gościnnym osób nieupoważnionych tj. osób
niezgłoszonych do pobytu wtym pokoju.
Prosimy o zachowanie ciszy od 22:00 do 6:00 rano. Zachowanie osób przebywających
w pokojach nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych gości.
Każdorazowo opuszczając pokój należy pamiętać o zamknięciu okien i wyłączeniu
urządzeń AGD RTV.
gości
wyjeżdżających
przez
pozostawione
użytku
osobistego
Przedmioty
W pokoju gościnnym będą odsyłane na jego koszt pod adres wskazany podczas
rezerwacji.

ADW
«171710 Króli

KAT
Szydłowska

