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Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 5/2021 

                                                                                                   Dyrektora GPN z dnia 08.04.2021r. 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSCA BIWAKOWEGO OBERÓWKA 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 

1. Miejsce biwakowe Oberówka funkcjonuje od  17 kwietnia do 14 listopada. W  tym okresie za korzystanie z miejsca 

biwakowego pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 4. 

2. Korzystanie z miejsca biwakowego poza okresem wskazanym w pkt. 1 wymaga zgłoszenia do GPN co najmniej 7 dni 

przed planowanym terminem oraz uiszczenia opłat zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 4. W okresie 

zimowym miejsce biwakowe i drogi na terenie GPN nie są odśnieżane, a toalety nieczynne.   

3. Korzystającymi z miejsca biwakowego są osoby zwane dalej: 

a) biwakującymi tj. osoby rozpalające ognisko lub korzystające z urządzeń typu grill oraz osoby przebywające na 

miejscu biwakowym w celach noclegowych; 

b) odpoczywającymi tj. osoby korzystające z miejsca doraźnie.  

4. Korzystający z miejsca biwakowego mają obowiązek, poza przestrzeganiem niniejszego regulaminu, przestrzegać 

również regulamin dla odwiedzających Gorczański Park Narodowy. 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z MIEJSCA BIWAKOWEGO: 

 

Opłaty  

5. Opłatę za pobyt w miejscu biwakowym oraz korzystanie z jego infrastruktury pobiera osoba obsługująca punkt 

sprzedaży biletów w Koninkach – obok parkingu. Osoba ta obowiązana jest do posiadania identyfikatora  

i upoważnienia wydanego w tym celu przez Dyrektora GPN. 

6. W przypadku jej nieobecności w punkcie sprzedaży biletów, należy telefonicznie nr tel. 888 952 371 zgłosić swój 

pobyt i uzgodnić warunki uiszczenia opłaty.   

7. Cennik opłat za korzystanie z miejsca biwakowego aktualizowany co roku w oparciu o analizę kosztów utrzymania 

obiektu turystycznego. Wysokość opłat stanowi jedynie refundację poniesionych kosztów. 

 

 

Biwakowanie i nocowanie   

8. Miejsce nocowania lub rozłożenia namiotu każdorazowo wyznacza osoba obsługująca miejsce biwakowe.  

9. Miejsce  biwakowe jest miejscem odpoczynku. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do 6:00.  

10. Wyznaczone miejsca biwakowe są niestrzeżone. Park nie ponosi odpowiedzialności finansowej za zniszczenie lub 

kradzież przedmiotów należących do biwakujących i odpoczywających. 

11. Biwakujący mogą dowieźć sprzęt swoim samochodem do miejsca biwakowego Oberówka. Po rozładunku samochód 

należy odstawić na ogólnodostępny parking poza granicami GPN.  

 

 

Rozpalanie ogniska 

12. Rozpalanie ognisk oraz korzystanie z urządzeń typu grill - poza miejscami do tego wyznaczonymi jest niedozwolone.  

13. Jako opał do ogniska można wykorzystywać opał własny lub zakupiony (wiązki opałowe) u osoby obsługującej 

miejsce biwakowe. Niedozwolone jest zbieranie drewna w okolicznym lesie.  
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Śmieci 

14. Każdy turysta zobowiązany jest do bezwzględnego utrzymywania czystości w zajmowanym przez siebie miejscu. 

15. Odpoczywający, czyli osoby nieuiszczające opłaty  zobowiązani są do zabrania swoich śmieci ze sobą. 

16. Biwakujący są zobowiązani do gromadzenia odpadów – powstałych tylko i wyłącznie podczas pobytu na miejscu 

biwakowym – w przeznaczonych na ten cel koszach z zachowaniem zasad ich segregacji.  

17. Wywóz odpadów zgromadzonych przez turystów zapewnia Gorczański Park Narodowy.  

 

Bezpieczeństwo  

18. Wszystkie osoby przebywające na terenie miejsca biwakowego obowiązuje bezwzględny zakaz zaśmiecania terenu, 

zanieczyszczania toalet, niszczenia urządzeń turystycznych pod groźbą kary.  

19. Osoby przebywające na terenie pola biwakowego są zobowiązane podporządkować się poleceniom wydawanym 

przez pracowników Służby Parku, jeśli odnoszą się one do bezpieczeństwa osób i ochrony przyrody. 

20. Upoważnieni pracownicy GPN mają prawo do kontroli i legitymowania osób przebywających na terenie miejsca 

biwakowego i parkingu w okolicznościach przewidzianych zapisami w Ustawie o ochronie przyrody.   

21. Ze względów bezpieczeństwa obszar miejsca biwakowego Oberówka jest monitorowany. Zgodnie z art. 13 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informuje się, że: 

- Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Gorczański Park Narodowy  

z siedzibą w Porębie Wielkiej 590 

- Kontakt do Inspektora Ochrony Danych; e-mail: iod@gorcepn.pl 

- Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. e i f RODO. 

- Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega obraz i dźwięk. 

- Zapisy monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres 1 miesiąca.  W przypadku,  

w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub mogą one 

stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

- Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

- Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia 

przetwarzania. 

- Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

UWAGA:  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym praw osób których dane są przetwarzane 

są dostępne na stronie: www.gorcepn.pl 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor  
Gorczańskiego Parku Narodowego  
(-) dr inż. Janusz Tomasiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gorcepn.pl/
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Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 5/2021 

                                                                                                   Dyrektora GPN z dnia 08.04.202r. 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSCA BIWAKOWEGO TRUSIÓWKA 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 

1. Miejsce biwakowe Trusiówka funkcjonuje od 17 kwietnia do 14 listopada. W  tym okresie za pobyt na miejscu 

biwakowym pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 4.  

2. Korzystanie z miejsca biwakowego poza okresem wskazanym w pkt. 1 wymaga zgłoszenia do GPN co najmniej 7 dni 

przed planowanym terminem oraz uiszczenia opłat zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 4. W okresie 

zimowym miejsce biwakowe, parking i drogi na terenie GPN nie są odśnieżane, a toalety nieczynne.   

3. Korzystającymi z miejsca biwakowego są osoby zwane dalej: 

a) biwakującymi tj. osoby rozpalające ognisko lub korzystające z urządzeń typu grill oraz osoby przebywające na 

miejscu biwakowym w celach noclegowych 

b) odpoczywającymi tj. osoby korzystające z miejsca doraźnie .  

4. Korzystający z miejsca biwakowego mają obowiązek, poza przestrzeganiem niniejszego regulaminu, przestrzegać 

również regulamin dla odwiedzających Gorczański Park Narodowy. 

 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z MIEJSCA BIWAKOWEGO: 

Opłaty  

5. Opłatę za pobyt w miejscu biwakowym oraz korzystanie z jego infrastruktury pobiera osoba posiadająca 

identyfikator i upoważnienie wydane w tym celu przez Dyrektora GPN. 

6. W przypadku jej nieobecności na miejscu biwakowym, należy telefonicznie nr tel. 888 952 371 zgłosić swój pobyt  

i uzgodnić warunki uiszczenia opłaty.   

7. Cennik opłat za korzystanie z miejsca biwakowego aktualizowany co roku w oparciu o analizę kosztów utrzymania 

obiektu turystycznego. Wysokość opłat stanowi jedynie refundację poniesionych kosztów. 

 

Biwakowanie i nocowanie 

8. Miejsce nocowania lub rozłożenia namiotu i noclegu każdorazowo wyznacza osoba obsługująca miejsce biwakowe.  

9. Miejsce  biwakowe jest miejscem odpoczynku. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do 6:00.  

10. Wyznaczone miejsca biwakowe są niestrzeżone. Park nie ponosi odpowiedzialności finansowej za zniszczenie lub 

kradzież przedmiotów należących do biwakujących i odpoczywających. 

 

Rozpalanie ogniska 

11. Rozpalanie ognisk oraz korzystanie z urządzeń typu grill - poza miejscami do tego wyznaczonymi jest niedozwolone.  

12. Jako opał do ogniska można wykorzystywać opał własny lub zakupiony (wiązki opałowe) u osoby obsługującej 

miejsce biwakowe. Niedozwolone jest zbieranie drewna w okolicznym lesie.  

 

Śmieci 

13. Każdy turysta zobowiązany jest do bezwzględnego utrzymywania czystości w zajmowanym przez siebie miejscu. 

14. Odpoczywający, czyli osoby nieuiszczające opłaty  zobowiązani są do zabrania swoich śmieci ze sobą. 

15. Biwakujący są zobowiązani do gromadzenia odpadów – powstałych tylko i wyłącznie podczas pobytu na miejscu 

biwakowym – w przeznaczonych na ten cel koszach z zachowaniem zasad ich segregacji.  

16. Wywóz odpadów zgromadzonych przez turystów zapewnia Gorczański Park Narodowy.  
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Miejsce parkingowe 

17. Osoby wjeżdżające pojazdem silnikowym na miejsce parkingowe przyległe do miejsca biwakowego Trusiówka mają 

obowiązek uiszczenia opłaty parkingowej zgodnej z cennikiem opłat. 

18. Parkowanie pojazdów odbywać się może tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. 

19. Wyznaczone miejsca parkingowe są niestrzeżone. Park nie ponosi odpowiedzialności finansowej za zniszczenie lub 

kradzież przedmiotów. 

 

Bezpieczeństwo  

20. Osoby przebywające na terenie pola biwakowego są zobowiązane podporządkować się poleceniom wydawanym 

przez pracowników Służby Parku, jeśli odnoszą się one do bezpieczeństwa osób i do ochrony lasu, a nie są sprzeczne 

z Regulaminem.  

21. Upoważnieni  pracownicy GPN  mają prawo do kontroli i legitymowania osób przebywających na  terenie miejsca 

biwakowego i parkingu w okolicznościach przewidzianych Ustawą o ochronie przyrody   

22. Wszystkie osoby przebywające na terenie miejsca biwakowego obowiązuje bezwzględny zakaz zaśmiecania terenu, 

zanieczyszczania toalet, niszczenia urządzeń turystycznych pod groźbą kary.  

23. Ze względów bezpieczeństwa obszar miejsca biwakowego i parkingu Trusiówka jest monitorowany. Zgodnie z art. 13 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informuje się, że: 

- Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Gorczański Park Narodowy  

z siedzibą w Porębie Wielkiej 590 

- Kontakt do Inspektora Ochrony Danych; e-mail: iod@gorcepn.pl 

- Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. e i f RODO. 

- Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). 

- Zapisy monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres 1 miesiąca.  W przypadku,  

w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub mogą one 

stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

- Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

- Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia 

przetwarzania. 

- Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

UWAGA:  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym praw osób których dane są przetwarzane 

są dostępne na stronie: www.gorcepn.pl 

 

 

 

 

 

Dyrektor  
Gorczańskiego Parku Narodowego  
(-) dr inż. Janusz Tomasiewicz 

 

 

http://www.gorcepn.pl/

