Załącznik nr 12 do Regulaminu
Tabela opłat za wstęp i udostępnianie
Roztoczaoskiego Parku Narodowego
Za wstęp na Ścieżkę przyrodniczą na Bukową Górę i Trasę rowerową
Rybakówka- Florianka-Górecko Kościelne
Rodzaj opłat

Stawka

Uwagi
w

1

Karta normalna

4,00 zł

2

Karta ulgowa (w wysokości 50% stawki opłaty normalnej)

2,00 zł

w tym 8%VAT – 0,15 zł

3

Karta tygodniowa

15,00 zł

w tym 8%VAT – 1,11 zł

tym 8%VAT – 0,30 zł

PKWiU ex
91.04.12.0

L.p.

Za udostępnianie Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego RPN
Karta normalna OEM (wszystkie wystawy)

5

Karta ulgowa OEM (wszystkie wystawy)

6

Karta normalna OEM (wystawy czasowe)

7

Karta ulgowa OEM (wystawy czasowe)

8

Sala prelekcyjna (ryczałt do 4 godz.)
za każdą następną godz.

9

10

11

upoważnia do
zwiedzania
wystawy stałej i
wystaw czasowych
upoważnia do
zwiedzania
wystawy stałej i
wystaw czasowych
upoważnia do
zwiedzania tylko
wystaw czasowych
upoważnia do
zwiedzania tylko
wystaw czasowych

Sala przyrodnicza (ryczałt do 4 godz.)
za każdą następną godz.
Możliwośd korzystania ze sprzętu
audiowizualnego
Zajęcia edukacyjne prowadzone dla
zorganizowanych grup przez
pracowników Parku wg ustalonych
scenariuszy:
- szkoły z wyłączeniem patronackich – od
osoby za 1 godz.
W ramach opłaty za zajęcia edukacyjne nie
jest zawarta opłata za wstęp na ścieżki,
trasę rowerową i do OEM RPN.
Prezentacje, prelekcje, pokazy
multimedialne o tematyce przyrodniczej
przeprowadzone przez pracownika RPN
(na zamówienie):
- szkoły i inne placówki oraz instytucje z
wyłączeniem szkół patronackich -1 godz.
- dojazd na zajęcia i z zajęd za 1 km
Zamawiający pokrywa koszty dojazdu w
przypadku realizacji poza terenem RPN
(stawka za 1 km -1,82 zł)

10,00 zł

w tym 8%VAT – 0,74 zł.

6,00 zł

w tym 8%VAT – 0,44 zł.

5,00zł

w tym 8%VAT – 0,37 zł

3,00 zł

w tym 8% VAT - 0,22 zł

180,00 zł

w tym 23% VAT – 33,66 zł

35,00 zł

w tym 23% VAT – 6,54 zł

50,00 zł

w tym 23% VAT – 9,35 zł

10,00 zł

w tym 23% VAT – 1,87 zł

2,00 zł

w tym 23% VAT – 0,38 zł

100,00 zł

w tym 23% VAT – 18,70 zł

Za udostępnianie Roztoczaoskiego Centrum Naukowo Edukacyjnego
Sala konferencyjna duża (ryczałt do 12 godz.) z możliwością
korzystania ze sprzętu audiowizualnego i zaplecza kuchennego
za każdą następną godz.
Sala konferencyjna mała (ryczałt do 4 godz.) z możliwością
korzystania ze sprzętu audiowizualnego
za każdą następną godz.

1500,00 zł

w tym 23% VAT - 280,49 zł

100,00 zł

w tym 23% VAT - 18,70 zł

180,00 zł

w tym 23% VAT – 33,66 zł

35,00 zł

w tym 23% VAT – 6,54 zł

PKWiU ex 91.02.10.0

4

13

Karta dzienna normalna

2,50 zł

w tym 8%VAT – 0,19 zł.

14

Karta dzienna ulgowa

1,50 zł

w tym 8%VAT – 0,11 zł.

15

Karta grupowa
(grupa do 52 osób)

50,00 zł

w tym 8%VAT – 3,70 zł.

200,00 zł

w tym 23% VAT- 37,40zł

50,00 zł

w tym 23% VAT- 9,35 zł

Wynajęcie Izby Leśnej (ryczałt 4 godziny)

PKWiU ex
91.02.10.0

Za udostępnianie Izby Leśnej we Floriance

16
za każdą następną godzinę

Karta Dużej Rodziny
Za udostępnianie Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego RPN oraz Izby Leśnej we Floriance
Dzienna Karta Dużej Rodziny (*)
(dla uprawnionych osób korzystających z Karty Dużej Rodziny)

3,00 zł

w tym 8%VAT- 0,22 zł

17

PKWiU ex 91.04.12.0

(*) Dzienna Karta Dużej Rodziny upoważnia w dniu datowania,
w godzinach udostępniania OEM i Izby Leśnej dla zwiedzających do:

 jednokrotnego udostępnienia Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego wstęp na wystawy stałe i czasowe (wystawa stała i film o RPN po
dokonaniu rezerwacji godziny wejścia),

 jednokrotnego udostępnienia Izby Leśnej - wstęp na wystawy stałe
i czasowe.

Za wstęp na Ścieżkę poznawczą na Bukowa Górę, trasę rowerową Rybakówka- Florianka-Górecko Kościelne
oraz udostępnienie Ośrodka Edukacyjno- Muzealnego i Izby Leśnej, karta dzienna
w

19

Karta dzienna normalna (*)

14,00 zł

Karta dzienna ulgowa (*)
(w wysokości 50% stawki opłaty normalnej)

7,00 zł

tym 8%VAT- 1,04 zł.

w tym 8%VAT- 0,52 zł

(*) Karta dzienna w dniu datowania upoważnia do:
 wielokrotnego wstępu na ścieżkę poznawczą na Bukową Górę, trasę
rowerową do Florianki,

 jednokrotnego udostępnienia Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego
(po dokonaniu rezerwacji godziny wejścia) oraz Izby Leśnej
w godzinach udostępniania OEM i Izby Leśnej dla zwiedzających.

Za parkowanie na parkingu przed Ośrodkiem Edukacyjno-Muzealnym RPN
(parking niestrzeżony, płatny- stawka godzinowa)
20

Autobusy za każdą godzinę

10,00 zł

w tym 23% VAT - 1,87 zł

21

Mikrobusy za każdą godzinę

5,00 zł

w tym 23% VAT - 0,93 zł

22

Samochód osobowy, motocykl za każda godzinę

2,00 zł

w tym 23% VAT – 0,37 zł

Za parkowanie na parkingu przy stawach Echo
(parking niestrzeżony, płatny – opłata za wjazd)

23

Mikrobusy

30,00 zł w tym 23% VAT - 5,61 zł

24

Samochód osobowy, motocykl

10,00 zł w tym 23%VAT – 1,87 zł

PKWiU ex 91.04.12.0

18

Za usługowe przejazdy turystyczne zaprzęgami konnymi oraz jazdę wierzchem
(opłata liczona jest od wskazanej w zamówieniu godziny - wliczając w to czas ewentualnego spóźnienia się zamawiającego)

 sanie 6 osób, bryczka 5 osób

25

80,00 zł w tym 8%VAT – 5,93 zł

 wagonetka – 7 osób

100,00 zł w tym 8%VAT – 7,41 zł

 platforma – 12 osób 

140,00 zł w tym 8%VAT – 10,37 zł

PKWiU ex
49.39.35.0

1 godzina jazdy pojazdem konnym:

Przejazdy odbywają się na trasach:
1. Rybakówka - Sochy - Rybakówka (1 godz.)
2. OEM - Sochy – OEM
(1 godz.)
3. Rybakówka – Florianka (1 godz.)
4. Florianka – Rybakówka (1 godz.)
5. Rybakówka – Florianka – Rybakówka (2 godz.)
6. OEM –Florianka
(1 godz.)
7. OEM –Florianka - OEM
(2 godz.)
8. OEM - Górecko Stare
(1,5 godz.)
W cenę usługi realizowanej przez RPN na trasach w pkt.3-8
wliczono opłaty za wstęp na teren Parku (dla przewożonych
osób).
Zamówienia należy składad przynajmniej z dwudniowym
wyprzedzeniem, tel. 693 680 212 Ośrodek Hodowli
Zachowawczej RPN.
Nauka jazdy konnej prowadzona na terenie osady Rybakówka
w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia.
Zapotrzebowanie na usługę jazdy wierzchem - zgłoszenie tylko
u prowadzącego jazdę instruktora
oprowadzanie w ręku lub jazda na lonży (15 minut)
15,00 zł w tym 8%VAT – 1,11 zł
jazda dla zaawansowanych po padoku (45 min)
25,00 zł w tym 8%VAT – 1,85 zł
jazda dla początkujących (45 min)
35,00 zł w tym 8%VAT – 2,59 zł
jazda w terenie (60 min)
40,00 zł w tym 8%VAT – 2,96 zł
Za przygotowanie ogniska
w wiacie edukacyjnej przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym i Roztoczaoskim Centrum Naukowo Edukacyjnym
oraz w wyznaczonym miejscu przy Izbie Leśnej we Floriance

26

Ognisko do 50 osób (ryczałt do 2 godzin)

50,00 zł w tym podatek 23% VAT– 9,35 zł

27

Ognisko od 51 do 100 osób (ryczałt do 2 godzin)

75,00 zł w tym podatek 23% VAT– 14,02 zł

28

Ognisko powyżej 100 osób (ryczałt do 2 godzin)

100,00 zł w tym podatek 23% VAT– 18,70 zł

Za korzystanie z biblioteki RPN
29

Opłata wstępna za korzystanie z biblioteki RPN

10,00 zł

w tym 8%VAT – 0,74 zł
PKWiU ex 91.01.11.0

Za korzystanie z pokoi gościnnych w RPN
30

Noclegi w pokojach gościnnych RPN

35,00 zł

w tym 8%VAT –2,59zł
PKWiU ex 55

Za uzyskanie zezwolenia na przejazdy zaprzęgami konnymi po wyznaczonym terenie RPN
31

Jednorazowej od jednego pojazdu

10,00 zł w tym 23%VAT- 1,87 zł

32

Okresowej 3-miesięcznej od jednego pojazdu

100,00 zł w tym 23%VAT- 18,70 zł

33

Rocznej od jednego pojazdu

300,00 zł w tym 23%VAT- 56,10 zł

Wykupione zezwolenie nie zwalnia z zakupu kart wstępu dla osób
przewożonych zaprzęgiem (za wyjątkiem osoby woźnicy)
Za uzyskanie zezwolenia na przejazdy wierzchem
34

Jednorazowej od jednego konia

10,00 zł w tym 23%VAT- 1,87 zł

35

Okresowej 3-miesięcznej od jednego konia

50,00 zł w tym 23%VAT- 9,35 zł

36

Rocznej od jednego konia

200,00 zł w tym 23%VAT- 37,40 zł

