
INFORMACJE PODSTAWOWE

Dokonaj wyboru biletu poprzez wybór i wypełnienie interesujących cię opcji. Po wyborze rodzaju
biletu i dokonaniu płatności, system prześle Twój bilet, w formie pliku PDF, na wskazany przez Ciebie
w trakcie zakupu adres e-mail. Jeśli jesteś użytkownikiem zarejestrowanym na platformie eparki.pl,
po dokonaniu płatności, Twój bilet będzie również widoczny w zakładce MOJE BILETY. Tu możesz
zarządzać swoimi biletami. Pamiętaj, aby w czasie pobytu na terenie Babiogórskim Parku
Narodowego mieć swój bilet przy sobie. Przed wejściem na teren BgPN wydrukuj go. Będzie ci on
potrzebny
w przypadku kontroli. Możesz również zapamiętać swój bilet w pamięci twojego telefonu. W
przypadku kontroli okażesz go strażnikowi wyświetlając go na ekranie urządzenia. Bilety do
Babiogórskiego Parku Narodowego są imienne. Szczegółów szukaj w REGULAMINIE.

RODZAJ OPŁATA NORMALNA OPŁATA ULGOWA

Bilet normalny 7,00 zł
Bilet ulgowy 3,50 zł

Opłat za wstęp do Parku nie pobiera się od:
1. dzieci w wieku do lat 7;
2. osób, które posiadają zezwolenie dyrektora Parku na prowadzenie badań naukowych;
3. uczniów szkół i studentów odbywających praktyki i staże w BgPN w zakresie uzgodnionym

z dyrektorem Parku;
4. mieszkańców sąsiadujących z BgPN gmin;
5. członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie

Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863) posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Opłatę za wstęp na teren Parku w wysokości 50% stawki opłaty pobiera się od:
1.  uczniów szkół i studentów;
2.  emerytów i rencistów;
3.  osób niepełnosprawnych;
4.  żołnierzy służby czynnej.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA

1. Dla celów turystycznych udostępnione są szlaki turystyczne (piesze, rowerowe, konne,
narciarskie-zwane nartostradami), kręgi ogniskowe, pole biwakowe, Ogród Roślin Babiogórskich i
ścieżki edukacyjne.

2. Za wstęp na niektóre obszary Parku pobiera się opłaty w następujących miejscach:
- Punkt Informacji Turystycznej i Przyrodniczej na Polanie Krowiarki;
- Punkt Informacji Turystycznej i Przyrodniczej w Zawoi Markowa.

3. Zwiedzanie Parku może odbywać się wyłącznie wyznaczonymi szlakami
turystycznymi i ścieżkami edukacyjnymi.

4. Z uwagi na potrzeby ochrony przyrody oraz bezpieczeństwo zwiedzających, niektóre szlaki mogą
zostać okresowo zamknięte dla ruchu turystycznego.

5. Turystyka zorganizowana (wycieczki zbiorowe) może odbywać się wyłącznie pod kierunkiem
uprawnionych przewodników górskich posiadających ważną licencję Babiogórskiego Parku
Narodowego uprawniającą do oprowadzania wycieczek po jego terenie. Ilość osób
prowadzonych przez jednego przewodnika nie może przekraczać 50.



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przebywanie na terenach Babiogórskiego Parku Narodowego udostępnianych w celach
turystycznych, rekreacyjnych i sportowych może być niebezpieczne dla życia i zdrowia. Turysta jest
narażony na zagrożenia ze strony sił przyrody takich jak m.in.: silny wiatr, intensywny deszcz, burze,
niskie temperatury, oblodzenie, lawiny śnieżne, łamanie się drzew, konarów i gałęzi. Decyzje
dotyczące wejścia na obszar Babiogórskiego Parku Narodowego turysta indywidualny podejmuje
samodzielnie, w oparciu o własne doświadczenie oraz wskazówki zawarte w komunikatach
zamieszczanych na stronach internetowych Babiogórskiego Parku Narodowego oraz Grupy
Regionalnej GOPR. W przypadku grup zorganizowanych, prowadzonych przez uprawnionego
przewodnika, decyzję podejmuje przewodnik prowadzący grupę. W przypadku zorganizowanej
imprezy rekreacyjno-sportowej za bezpieczeństwo odpowiada Organizator.

Uprawianie turystyki na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego wymaga przygotowania
kondycyjnego, posiadania odpowiedniej wiedzy o trudnościach i zagrożeniach, używania
odpowiedniego ubioru, sprzętu i wyposażenia umożliwiającego poruszenie się w trudnym terenie
górskim, a dodatkowo wymaga uwzględnienia zaleceń wynikających z komunikatów zamieszczanych
na stronach internetowych Babiogórskiego Parku Narodowego oraz Grupy Regionalnej GOPR.

Przed wyjściem w góry należy zasięgnąć informacji o masywie górskim/rejonie, w który się
wybieramy (przebieg szlaków i ich stan, warunki panujące w górach, ewentualne zagrożenia), trasy
planować stosownie do możliwości i doświadczenia wszystkich uczestników wycieczki, a przed
wyjściem w góry zapoznać się z aktualnie panującymi warunkami i prognozą pogody.

Jeśli jest to możliwe nie należy wychodzić w góry samotnie i zawsze obowiązkowo powiadomić
rodzinę, znajomych, gospodarzy schroniska czy pensjonatu o naszych planach wycieczkowych i
orientacyjnym czasie powrotu.

Przed wyjściem w góry należy odpowiednio się ubrać, stosownie do panujących warunków
pogodowych (ochrona przed zimnem, wiatrem i opadami) oraz długości i trudności trasy, a do
plecaka spakować niezbędne rzeczy.

Należy zapamiętać numery alarmowe do GOPR – 985, 601100300 oraz ogólny numer alarmowy: 112.


