Wysokość opłat za wstęp i udostępnienie Parku

I.

Wysokość opłat za wstęp do Parku

1. Jednorazowy wstęp dla osób dorosłych
2. Jednorazowy wstęp dla:
1) uczniów szkół i studentów
2) emerytów i rencistów
3) osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami tych osób
4) żołnierzy służby czynnej
5) osób dorosłych legitymujących się pisemnym zezwoleniem dyrektora Parku
na realizację zajęć edukacyjnych w zakresie uzgodnionym z dyrektorem Parku
6) przewodników terenowych prowadzących grupę turystyczną
3. Wielokrotny wstęp ważny 3 dni
1) dorośli
2) uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści,
osoby niepełnosprawne z opiekunem, żołnierze służby czynnej
4. Wielokrotny wstęp ważny 7 dni
1) dorośli
2) uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści,
osoby niepełnosprawne z opiekunem, żołnierze służby czynnej
5. Wielokrotny wstęp ważny 14 dni
1) dorośli
2) uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści,
osoby niepełnosprawne z opiekunem, żołnierze służby czynnej
6. Wielokrotny wstęp ważny 30 dni
1) dorośli
2) uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści,
osoby niepełnosprawne z opiekunem, żołnierze służby czynnej
II.

7,00 zł
3,50 zł
3,50 zł
3,50 zł
3,50 zł
3,50 zł
3,50 zł
17,00 zł
8,50 zł
32,00 zł
16,00 zł
49,00 zł
24,50 zł
94,00 zł
47,00 zł

Wysokość opłat za wstęp do udostępnianych obiektów

1. Muzeum SPN w Czołpinie opłata za wstęp
1) dorośli
2) uczniowie szkół i studenci
3) emeryci i renciści
4) osoby niepełnosprawne z opiekunem
5) nauczyciele, wychowawcy
6) osoby w grupach powyżej 10 osób
2. Filia Muzeum SPN w Rowach:
1) dorośli
2) uczniowie szkół i studenci
3) emeryci i renciści
4) osoby niepełnosprawne z opiekunem
5) nauczyciele, wychowawcy
3. Filia Muzeum SPN w Rąbce wraz z zapleczem edukacyjnym:
1) dorośli
2) uczniowie szkół i studenci
3) emeryci i renciści
4) osoby niepełnosprawne z opiekunem
5) nauczyciele, wychowawcy
4. Wieża widokowa Rowokół:

10,00 zł
7,00 zł
7,00 zł
7,00 zł
7,00 zł
5,00 zł
4,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
4,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł

1) dorośli
2) uczniowie szkół i studenci
3) emeryci i renciści
4) osoby niepełnosprawne z opiekunem
5) nauczyciele, wychowawcy
5. Latarnia morska w Czołpinie:
1) dorośli
2) uczniowie szkół i studenci
3) emeryci i renciści
4) osoby niepełnosprawne z opiekunem
5) nauczyciele, wychowawcy
III.

4,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł

Wysokość opłat za realizację oferty edukacyjnej:

1. Opłaty za zajęcia edukacyjne realizowane przez pracowników Parku:
1) Opłata za zajęcia/lekcję w Muzeum SPN w Czołpinie (około 90 min.)
2) Opłata za zajęcia/lekcję w Filii Muzeum SPN w Rąbce lub w Rowach do 45 min
3) Opłata za prelekcję, prezentację multimedialną, zajęcia kameralne w sali
dydaktycznej w Muzeum SPN w Czołpinie, (grupa do 30 os., do 2 godz.)
4) Opłata za prelekcję, prezentację multimedialną, zajęcia kameralne
w sali dydaktycznej w Filii Muzeum SPN w Rąbce lub w Rowach
(grupa do 30 os., do 2 godz.)
5) Opłata za materiały do zajęć kameralnych – plastycznych
(opłata od osoby, grupa min.10 os. do 30 os., do 45 min.)
6) Opłata za zajęcia na zapleczu edukacyjnym „Przyrodnicza układanka
PIASEK I WIATR” w Rąbce (grupa do 30 os., do 45 min.)
7) Opłata za zajęcia edukacyjne w terenie do 6 godz. dla grup do 30 os.
8) Opłata za wycieczkę edukacyjną w Rąbce dla grup od 31 do 50 osób
9) Opłata za zajęcia specjalistyczne w terenie z zakresu leśnictwa, botaniki, zoologii,
geografii lub nauk pokrewnych z pracownikiem merytorycznym z danej dziedziny
za każdą rozpoczętą godzinę zajęć
2. Opłaty za udostępnianie:
Zdjęć z zasobów archiwum Parku do jednorazowej publikacji
(za jedno zdjęcie)z wyłączeniem przypadków opisanych
w Rozdziale 4 ust. IV. pkt. 2-4 zarządzenia
IV.

4,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł

100,00 zł
30,00 zł
100,00 zł

50,00 zł
2,00 zł
30,00 zł
250,00 zł
300,00 zł

60,00 zł

250,00 zł

Wysokość opłat za udostępnianie Parku do fotografowania/filmowania lub nagrywania
dźwięków

Opłata za każdy dzień za fotografowanie w celach zarobkowych, przy użyciu
wyłącznie aparatu fotograficznego, obiektywu, statywu, bez urządzeń wspomagających:
1) na szlaku turystycznym
200,00 zł
2) poza szlakiem turystycznym
2 000,00 zł
3) poza szlakiem turystycznym
wykonanych w trakcie sesji fotograficznej trwającej nie dłużej niż 3 dni,
z zastrzeżeniem, że wyboru autora zdjęć i tematyki z uwagi
na swoje potrzeby dokonuje Park
200,00 zł
2. Opłata za każdy dzień nagrywania dźwięków w celach zarobkowych przy użyciu
specjalistycznego sprzętu do rejestrowania dźwięków:
1) na szlaku turystycznym
200,00 zł
2) poza szlakiem turystycznym
2 000,00 zł
3. Opłata za każdy dzień fotografowania w celach zarobkowych przy użyciu aparatu fotograficznego,
obiektywu, statywu, dodatkowego sprzętu, urządzeń, dekoracji, oświetlenia, scen grupowych, zwierząt na
planie zdjęciowym:
1.

1) na szlaku turystycznym
2) poza szlakiem turystycznym
3) przygotowanie i demontaż planu zdjęciowego tzn. sprzętu,
dekoracji, oświetlenia itp. (poza dniami realizacji zdjęć)
4. Opłata za filmowanie w celach zarobkowych za każdy dzień:
1) na szlaku turystycznym
2) poza szlakiem turystycznym
3) wykonanie dokumentacji zdjęciowej/technicznej
dla potrzeb przyszłej realizacji filmowej
4) przygotowanie i demontaż planu zdjęciowego tzn. sprzętu,
dekoracji, oświetlenia itp. (poza dniami realizacji zdjęć)
5) sprzęt, dekoracje, oświetlenie, zwierzęta na planie filmowym,
grupa techniczna powyżej 10 osób (w dniach realizacji zdjęć)
5. Opłata za wjazd pojazdu na teren Parku za każdy dzień:
1) o ładowności do 3,5 t
2) o ładowności powyżej 3,5 t

V.

3 000,00 zł
4 500,00 zł
500,00 zł
2 500,00 zł
6 000,00 zł
500,00 zł
2 500,00 zł
1 000,00 zł
250,00 zł
1 000,00 zł

Wysokość opłat za udostępnianie niektórych obszarów:

1. Parking Czołpino Leśny – opłata za każdą rozpoczętą godzinę postoju,
(z
zastrzeżeniem rozdz.4.V.ust.2.pkt.6 - których postój nie trwa dłużej niż 10 minut, za wyjątkiem parkingu
określonego w ust. 1 pkt.4., celem wykonania manewru zawracania lub umożliwienia wyjścia/wejścia osób
z/do pojazdu):
1) autobus, samochód osobowy z przyczepą
5,00 zł
2) autobus do 15 miejsc
3,00 zł
3) samochód osobowy
2,00 zł
4) motocykl, motorower
1,00 zł
5) rower (jednośladowy, wielośladowy)
0,50 zł
2. Parking Czołpino Jednostka Wojskowa - opłata za każdą rozpoczętą godzinę postoju, (z zastrzeżeniem
rozdz.4.V.ust.2.pkt.6 - których postój nie trwa dłużej niż 10 minut, za wyjątkiem parkingu określonego w
ust. 1 pkt.4., celem wykonania manewru zawracania lub umożliwienia wyjścia/wejścia osób z/do pojazdu):
1) autobus, samochód osobowy z przyczepą
5,00 zł
2) autobus do 15 miejsc
3,00 zł
3) samochód osobowy
2,00 zł
4) motocykl, motorower
1,00 zł
5) rower (jednośladowy, wielośladowy)
0,50 zł
3. Parking Rąbka - opłata maksymalna za każdą rozpoczętą godzinę postoju:
1) autobus, samochód osobowy z przyczepą, pojazd wolnobieżny powyżej 15 miejsc
10,00 zł
2) autobus do 15 miejsc, pojazd wolnobieżny do 15 miejsc
7,00 zł
3) samochód osobowy
6,00 zł
4) motocykl, motorower
3,00 zł
5) rower (jednośladowy, wielośladowy)
2,00 zł
4. Parking Dołgie Wielkie – opłata 1-dniowa (z zastrzeżeniem rozdz.4.V.ust.2.pkt.6 - których postój nie trwa
dłużej niż 10 minut, za wyjątkiem parkingu określonego w ust. 1 pkt.4., celem wykonania manewru
zawracania lub umożliwienia wyjścia/wejścia osób z/do pojazdu):
1) samochód osobowy
7,00 zł
2) motocykl, motorower
3,00 zł
3) rower (jednośladowy, wielośladowy)
2,00 zł
5. Parking Dołgie Wielkie – opłata za wielokrotne parkowanie:
1) do 14 dni – samochód osobowy
50,00 zł
2) do 30 dni – samochód osobowy
80,00 zł

