Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19 Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego z dnia
13.10.2022 r. w sprawie wprowadzenia opłat za usługi edukacyjne i turystyczne.

CENNIK WPN
z dnia 16.11.2022 r.

I. MUZEUM PRZYRODNICZE, ZAJĘCIA EDUKACYJNE,
PRZEJŚCIE Z PRZEWODNIKIEM
1. WSTĘP DO MUZEUM PRZYRODNICZEGO WPN
Rodzaj biletu – zwiedzanie bez przewodnika –
pracownika WPN
Bilet ulgowy*
Bilet normalny
Bilet na podstawie ważnej Karty Dużej Rodziny

Cena
5,00 zł
10,00 zł
3,00 zł

*Uwaga: Bilety ulgowe przysługują:
(a) dzieciom pow. 3 lat, młodzieży szkolnej i studentom;
(b) emerytom i rencistom;
(c) inwalidom po okazaniu legitymacji inwalidzkiej;
(d) nauczycielom – opiekunom w trakcie wycieczki szkolnej (1 osoba na 15 uczniów).
Z opłat za wstęp do Muzeum Przyrodniczego zwolnione są osoby posiadające zgodę
Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz dzieci do lat trzech.
Wstęp do Muzeum Przyrodniczego WPN – zwiedzanie z przewodnikiem – pracownikiem
WPN (j. polski)
Dopłata do ceny biletu za grupę*
60,00 zł
*Uwaga: Możliwe wyłącznie w przypadku grup (min. 10 osób do max.25 osób) po
wcześniejszym zgłoszeniu takiej formy obsługi nie później niż 14 dni przed terminem
planowanego zwiedzania.

2. ZAJĘCIA EDUKACYJNE PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ*
Zakres oferty przy wielkości grupy 10-25 os.
Zajęcia w terenie
Zajęcia w sali i w terenie
Lekcja Muzealna
Zajęcia on-line
Zajęcia w szkole

Cena za osobę
15,00 zł
20,00 zł
Cena biletu do Muzeum + 60,00 zł
(opłata za przewodnika)
10,00 zł /os.
25,00 zł/ os.

*Uwaga: Szczegółowa oferta edukacyjna znajduje się na stronie wielkopolskipn.pl

3. ZWIEDZANIE PARKU Z PRZEWODNIKIEM – PRACOWNIKIEM WPN
PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH
Rodzaj usługi*
Wybrana trasa szlakiem turystycznym do 4 godz.
Wybrana trasa szlakiem turystycznym do 8 godz.

Cena
150,00 zł
250,00 zł

*Uwaga: W ramach zwiedzania Parku z przewodnikiem możliwe jest wejście do Muzeum
Przyrodniczego bez ponoszenia dodatkowej opłaty za przewodnika po Muzeum.

4. PRELEKCJA FILMU O WPN LUB INNEGO O TEMATYCE PRZYRODNICZEJ
W SALI AUDIOWIZUALNEJ
Czas trwania filmu do 1 godz.
Zakres oferty dla 1 os.

Cena
7,00 zł

II. JAZDA KONNA
1. ZEZWOLENIE NA JADĘ KONNĄ
Okres wydania zgody na jednego konia
Dzień (poniedziałek – piątek)
Weekend (sobota lub niedziela)
Weekend (sobota i niedziela)
Miesiąc
Rok

Cena
30,00 zł
40,00 zł
70,00 zł
200,00 zł
1 000,00 zł

*Uwaga: Jazda konna możliwa jest tylko na wyznaczonych trasach udostępnionych do jazdy
konnej, zgodnie z określonymi zasadami znajdującymi się na stronie wielkopolskipn.pl.

III. WYNAJĘCIE STACJI TURYSTYCZNEJ, OGNISKA
1. ZORGANIZOWANIE OGNISKA
Zorganizowanie ogniska we wiacie w Jeziorach*

Cena
220,00 zł

*Uwaga: Cena zawiera opłatę za zorganizowanie ogniska, kijki do kiełbas oraz za 0,25 mp
drewna liściastego na ognisko we wiacie przy budynku Dyrekcji WPN.
Zorganizowanie ogniska na stacji turystycznej
Osowa Góra lub Wypalanki**
Ognisko z 0,25 mp drewna
Ognisko z 0,50 mp drewna
Ognisko z 0,75 mp drewna
Ognisko z 1,00 mp drewna

Cena
210,00 zł
270,00 zł
330,00 zł
390,00 zł

Zorganizowanie ogniska komercyjnego**
Ognisko komercyjne z 0,25 mp drewna
Ognisko komercyjne z 0,50 mp drewna
Ognisko komercyjne z 0,75 mp drewna
Ognisko komercyjne z 1,00 mp drewna

Cena
560,00 zł
620,00 zł
680,00 zł
740,00 zł

**Uwaga: Możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu, zgodnie z określonymi zasadami
znajdującymi się na stronie wielkopolskipn.pl.

2. WYNAJĘCIE STACJI TURYSTYCZNEJ (obowiązkowe przy ilości 70 i więcej osób)
Wynajęcie stacji turystycznej
Osowa Góra lub Wypalanki*

Cena
180,00 zł do 4 godzin
300,00 zł powyżej 4 godz.

*Uwaga: Możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu, zgodnie z określonymi zasadami
znajdującymi się na stronie wielkopolskipn.pl.

IV. WYDARZENIA TURYSTYCZNO – REKREACYJNE
I WYNAJĘCIE POMIESZCZEŃ DYREKCJI WPN
1. WYDARZENIA TURYSTYCZNO – REKREACYJNE NA TERENIE PARKU
Opłata za jednego uczestnika w wydarzeniu
Rajd pieszy
Bieg (w tym na orientację)
Rajd rowerowy
Rajd szkolny

Cena
5,00 zł
15,00 zł
20,00 zł
Bezpłatnie

2. WYNAJEM SAL W DYREKCJI WPN
Rodzaj sali
Sala konferencyjna mała
Sala konferencyjna duża
Sala audiowizualna

Cena za 1 godzinę
70,00 zł
200,00 zł
200,00 zł

V. FOTOGRAFOWANIE I FILMOWANIE*
1. FOTOGRAFOWANIE
Cena
Fotografowanie niekomercyjne
(amatorskie, na własny użytek)
Fotografowanie w celach edukacyjnych
Sesja do prasy informacyjnej
Sesja okolicznościowa (ślubna, rodzinna itp.)

Bezpłatne
Bezpłatne
100,00 zł / dzień
150,00 zł / dzień

Sesja komercyjna (sesje do czasopism, kampanie
reklamowe, modelingowe itp.)
500,00 zł / dzień
Fotografowanie komercyjne poza szlakiem turystycznym Cena umowna uzależniona od
zakresu udostępniania Parku,
stawki minimalne jak wyżej
Dodatkowa oplata za przesłanie zdjęć z Archiwum WPN 50,00 zł/ zdjęcie

2. FILMOWANIE
Cena
Filmowanie niekomercyjne
(amatorskie, na własny użytek)
Fotografowanie w celach edukacyjnych
Filmowanie w celu publikacji w serwisach
społecznościowych np. Facebook, Instagram, YouTube itp.
Filmowanie komercyjne z użyciem urządzeń
wspomagających np. dekoracje, oświetlenie itp.
Filmowanie komercyjne bez użycia urządzeń
wspomagających np. dekoracje, oświetlenie itp.
Sesja do prasy informacyjnej, reportażowe
Filmowanie komercyjne poza szlakiem turystycznym

Bezpłatne
Bezpłatne
50,00 zł/ dzień
2 000,00 zł/ dzień
1 000,00 zł/ dzień
100,00 zł/ dzień
Cena umowna uzależniona od
zakresu udostępniania Parku,
stawki minimalne jak wyżej

*Uwaga: Pozwolenie na fotografowanie lub filmowanie wydawane jest po uzyskaniu
pisemnej zgody Dyrektora WPN i określeniu miejsc oraz warunków korzystania z obszaru
Parku.

VI. HANDEL OBWOŹNY
1. ZEZWOLENIE NA HANDEL OBWOŹNYW WYBRANYCH LOKALIZACJA WPN*
Okres
Dzień
Miesiąc

Cena
50,00 zł
600,00 zł

*Uwaga: Zezwolenie wydawane jest po wcześniejszym zgłoszeniu i uzyskaniu zgody
Dyrektora WPN, w przypadku konieczności skorzystania ze źródła energii, warunki ustalane
są indywidualnie.

VI. ZWOLNIENIE Z OPŁAT
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia lub zmiany wysokości opłat
wskazanych w niniejszym cenniku na podstawie wydanej decyzji Dyrektora Wielkopolskiego
Parku Narodowego.
DYREKTOR
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

