
 
Zarzadzenie Nr K – 0100-14/2012 

Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego 
Z dnia 20.03.2012 r. 

 
W sprawie wprowadzenia opłat za korzystanie z oferty edukacyjnej DPN. 

 
 
 

 Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ustawy o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), wprowadza się 
następujące opłaty za korzystanie z oferty edukacyjnej DPN:  
 
 

 
Cennik dla przedszkola, szkół, uczelni 
LOP-u, instytucji mających w statucie 
ochronę przyrody. 
 

 
Cennik dla biur podróży, prywatnych 
przedsiębiorców, osób prywatnych i 
innych. 

 
Wycieczki edukacyjne (do 30 osób): 50 
zł/godz. 
Wycieczki edukacyjne (powyżej 30 
osób): 70 zł /godz. 
 

 
Wycieczki edukacyjne (do 30 osób): 70 
zł/godz. 
Wycieczki edukacyjne (powyżej 30 
osób): 100 zł/godz. 

 
Prelekcja: 
1. Sala edukacyjna przy dyrekcji DPN. 
Sala może jednorazowo pomieścić 30 
osób. Istnieje możliwość wyświetlenia 
filmu bądź prezentacji. Cena: 50 zł/godz. 
2. Punkt Informacji Turystycznej w 
Głusku. 
Sala może jednorazowo pomieścić 30 
osób. Istnieje możliwość wyświetlenia 
filmu bądź prezentacji. Cena 50 zł/godz. 
3. Baza Naukowa w Ostrowcu.  
Sala może jednorazowo pomieścić 50 
osób. Istnieje możliwość wyświetlenia 
filmu bądź prezentacji. Cena 70 zł/godz. 
4. Przystań Wodna „Drawnik”. 
Obiekt może jednocześnie przyjąć 50 
osób. Nie ma możliwość wyświetlenia 
filmu bądź prezentacji. Cena 50 zł/godz. 
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filmu bądź prezentacji. Cena: 70 zł/godz. 
2. Punkt Informacji Turystycznej w 
Głusku. 
Sala może jednorazowo pomieścić 30 
osób. Istnieje możliwość wyświetlenia 
filmu bądź prezentacji. Cena 70 zł/godz. 
3. Baza Naukowa w Ostrowcu.  
Sala może jednorazowo pomieścić 50 
osób. Istnieje możliwość wyświetlenia 
filmu bądź prezentacji. Cena 100 zł/godz. 
4. Przystań Wodna „Drawnik”. 
Obiekt może jednocześnie przyjąć 50 
osób. Nie ma możliwość wyświetlenia 
filmu bądź prezentacji. Cena 70 zł/godz. 
 

 
Ognisko dla grup biorących udział w 
zajęciach edukacyjnych  (opał, 
rozpalenie): 70 zł 
 

 
Ognisko dla grup biorących udział w 
zajęciach edukacyjnych (opał, 
rozpalenie): 100 zł 



 
 
 
Dyrektor DPN w uzasadnionych przypadkach może zwolnić z opłat.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. i obowiązuje do odwołania.  
 
 

Zatwierdził: 
Dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego 

dr inż. Paweł Bilski 
 
 
 
 


