Drawieński Park Narodowy
Opłaty za korzystanie z oferty edukacyjnej

Opłaty za korzystanie z oferty edukacyjnej
Na podstawie art. 8e ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) wprowadzam ofertę edukacyjną DPN wraz z
cennikiem
Opłaty za zajęcia edukacyjne i ogniska w Drawieńskim Parku Narodowym
wraz z regulaminem

Poznawanie Drawieńskiego Parku Narodowego z
przewodnikiem DPN na ścieżkach dydaktycznych
Wycieczka edukacyjna z przewodnikiem DPN po terenowych
ścieżkach dydaktycznych DPN.
Wycieczki indywidualne po terenowych ścieżkach
dydaktycznych bez przewodnika DPN
Zajęcia edukacyjne w PIT w Głusku w oparciu o ekspozycję
„Wodny Świat”
Zajęcia dla grup edukacyjnych z przewodnikiem DPN
Korzystanie z ekspozycji dla grup z własnym przewodnikiem
Indywidualne zwiedzanie ekspozycji
Zajęcia edukacyjne w PIT w Drawnie, w oparciu o ekspozycję
„Las – zobaczyć to, co niewidoczne, zobaczyć to, co
zagrożone”
Zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem DPN
Zajęcia z przewodnikiem DPN dla grupy edukacyjnej
Korzystanie z ekspozycji z własnym przewodnikiem lub
indywidualnie

CENNIK:

50 zł/60 min

bez opłat
CENNIK:

50 zł/60 min
30 zł/grupy do 2
bez opłat
CENNIK:

50 zł/60 min
50 zł/60 min
10 zł/os. bilet no

5 zł ulgowy

(według zarząd
K-010-42/202
350 zł./ w godz. 9.

Realizacja programu edukacyjnego z przewodnikiem DPN, w
ramach „Leśnej szkoły – czym skorupka za młodu nasiąknie”
Opłaty za ogniska w DPN
CENNIK:
Ognisko dla grupy edukacyjnej (opał i usługa rozpalenia):
70 zł
przedszkola, szkoły, uczelnie LOP-u, instytucje mające w
statucie ochronę przyrody
Ognisko dla grupy edukacyjnej (bez usługi rozpalenia, tylko opał):
50 zł
przedszkola, szkoły, uczelnie LOP-u, instytucje mające w
statucie ochronę przyrody
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Ognisko dla grupy edukacyjnej (opał i usługa rozpalenia): biura
podróży, prywatni przedsiębiorcy, osoby prywatne.
Ognisko dla grupy edukacyjnej(opał, bez usługi rozpalenia): biura
podróży, prywatni przedsiębiorcy, osoby prywatne.

100 zł
80 zł

REGULAMIN DOTYCZĄCY USŁUG EDUKACYJNYCH
w
DRAWIEŃSKIM PARKU NARODOWYM:

1.Pod pojęciem grupy edukacyjnej rozumiemy grupę liczącą nie więcej niż 25 osó
przypadku, gdy osób jest więcej niż 25, wówczas tworzymy kolejną grupę z przewodnikiem
standardowej opłaty.

2.Zajęcia edukacyjne z przewodnikiem DPN mogą być prowadzone: stacjonarnie, m.in.: w
ekspozycje w Centrum Edukacji i Informacji Turystycznej w Drawnie - „Las zobaczyć to, nie
zobaczyć to, co zagrożone”, w Punkcie Informacji Turystycznej w Głusku - „Wodny Świa
wykorzystaniem wyposażenia Bazy Terenowej DPN w Ostrowitem; w terenie lub z połąc
aktywności w terenie i w obiektach edukacyjnych parku
3.Program w ramach „Leśnej szkoły” realizujemy od 1 kwietnia do 31 października, w
od 9.00 do 13.00. Uczestnicy powinni mieć własny transport.

4.Minimalny czas trwania zajęć edukacyjnych - to 60 minut.
5.Istnieje możliwość indywidulanego doboru tematów zajęć w DPN według propozycji danej
edukacyjnej.
6.Realizacja programów edukacyjnych z przewodnikiem DPN, z wykorzystaniem ścieżek
dydaktycznych i ekspozycji: w CEIT Drawnie - „Las zobaczyć to, co niewidoczne, zobaczyć to
zagrożone”, w PIT w Głusku – „Wodny Świat” lub z wykorzystaniem wyposażenia Bazy Teren
w Ostrowitem – wymaga wcześniejszego zgłoszenia mailem lub telefonicznie na minimum tr
robocze przed wydarzeniem.
Kontakt telefoniczny: tel. 957682051; kontakt mailowy mail: dpn@dpn.pl

Data wydruku: 07.01.2023 13:45:27
Adres URL: http://dpn.pl/oplaty-edukacyjne
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