INFORMACJE PODSTAWOWE
Dokonaj wyboru biletu poprzez wybór i wypełnienie interesujących cię opcji. Po
wyborze rodzaju biletu i dokonaniu płatności, system prześle Twój bilet, w formie pliku
PDF, na wskazany przez Ciebie w trakcie zakupu adres e-mail. Jeśli jesteś
użytkownikiem zarejestrowanym na platformie eparki.pl, po dokonaniu płatności, Twój
bilet będzie również widoczny w zakładce MOJE BILETY. Tu możesz zarządzić swoimi
biletami. Pamiętaj aby w czasie pobytu na terenie Świętokrzyskiego
Parku
Narodowego mieć swój bilet przy sobie. Przed wejściem na teren ŚPN wydrukuj go.
Będzie ci on potrzebny w przypadku kontroli. Możesz również zapamiętać swój bilet w
pamięci twojego telefonu. W przypadku kontroli okażesz go pracownikowi Parku lub
osobom prowadzącym administracyjną obsługę ruchu turystycznego w ŚPN
wyświetlając go na ekranie urządzenia. Pamiętaj bilety do Świętokrzyskiego Parku
Narodowego kupowane on-line są imienne i ważne na konkretny dzień. W przypadku
kontroli oprócz biletu należy posiadać dokumenty potwierdzające tożsamość oraz
ewentualne uprawnienia do ulg i zwolnień (ważne legitymacje szkolne, studenckie lub
kartę dużej rodziny). Pamiętaj, że dokumenty te możesz okazać na ekranie swojego
telefonu instalując aplikację mObywatel.

Świętokrzyski Park Narodowy można zwiedzać od świtu do zmierzchu bez względu na porę
roku. Przed wejściem na niektóre obszary Parku i obiekty edukacyjne zwiedzających obowiązuje
uiszczenie opłaty za wstęp.
o
o
o
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Opłata

za

odcinek szlaku niebieskiego Nowa Słupia – Święty Krzyż;
odcinek szlaku czerwonego Święta Katarzyna – Huta Szklana;
odcinek szlaku czerwonego Święty Krzyż – Trzcianka;
ścieżki edukacyjne

wstęp

do

Świętokrzyskiego

Parku

Narodowego

lub na niektóre jego obszary
8,00 zł brutto za normalny bilet wstępu ważny 1 dzień;
4,00 zł brutto za ulgowy bilet wstępu ważny 1 dzień;
Bilety te upoważniają w tym samym dniu, do jednorazowego wstępu na wszystkie płatne
odcinki szlaków pieszych, na ścieżki edukacyjne oraz do zakupu biletu ulgowego lub
specjalnego na galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze.
Udowodnienie uprawnień do ulgi lub zwolnienia (poprzez okazanie właściwych
dokumentów) spoczywa na kupującym bilet.
Ulgowe bilety wstępu do ŚPN przysługują uczniom i studentom, emerytom
i rencistom, osobom niepełnosprawnym oraz żołnierzom służby czynnej
Z opłat za wstęp do ŚPN zwolnione są dzieci do 7 lat, mieszkańcy miasta i gminy Bodzentyn,
miasta i gminy Nowa Słupia gmin: Bieliny, Pawłów, Górno, Łączna, Masłów, osoby
posiadające zezwolenie Dyrektora ŚPN na prowadzenie badań naukowych i zajęć

edukacyjnych, osoby udające się do miejsca kultu religijnego oraz osoby posiadające
Kartę Dużej Rodziny.

Galerię widokową można zwiedzać od świtu do zmierzchu bez względu na porę roku. Przed
wejściem na galerię zwiedzających obowiązuje uiszczenie opłaty za wstęp.

Opłata za wstęp na galerię widokową na Gołoborzu na Łysej Górze
10,00 zł brutto za normalny bilet wstępu ważny 1 dzień;
6,00 zł brutto za ulgowy bilet wstępu ważny 1 dzień;
4,00 zł brutto za specjalny bilet wstępu ważny 1 dzień
Bilety te upoważniają w tym samym dniu, do jednorazowego wstępu na galerię widokową
na gołoborzu na Łysej Górze.
Udowodnienie uprawnień do ulgi lub zwolnienia (poprzez okazanie właściwych
dokumentów) spoczywa na kupującym bilet.
Ulgowe bilety wstępu na galerię widokową na gołoborze na Łysej Górze przysługują:







osobom posiadającym ważny normalny bilet wstępu do ŚPN,
uczniom i studentom,
emerytom i rencistom,
osobom niepełnosprawnym,
osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny (w wieku powyżej 18 roku życia, którym
nie przysługuje bilet specjalny),
nauczycielom – opiekunom podczas wycieczki szkolnej (1 osoba na 10 uczniów).

Specjalny bilety wstępu na galerię widokową na gołoborze na Łysej Górze przysługuje:








osobom posiadającym ważny ulgowy bilet wstępu do ŚPN,
dzieciom w wieku od 4 do 7 lat,
dzieciom legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,
osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny (w wieku do ukończenia 18 roku życia
lub w wieku do ukończenia 25 lat gdy osoba uczy się),
pracownikom innych parków narodowych,
pracownikom PGL Lasy Państwowe
osobom posiadającym zgodę Dyrektora ŚPN.

Z opłat za wstęp na galerię widokową na gołoborzu zwolnione są:
 dzieci do 3 lat,
 mieszkańcy miasta i gminy Bodzentyn, miasta i gminy Nowa Słupia gmin: Bieliny,
Pawłów, Górno, Łączna, Masłów,
 osoby posiadające zgodę Dyrektora ŚPN.

Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu
można zwiedzać:



w okresie od 2 stycznia do 30 kwietnia od wtorku do niedzieli w godzinach od 900
do 1600



okresie od 1 maja do 30 września we wszystkie dni tygodnia w godzinach
od 900 do 1700.



w okresie od 1 października do 31 grudnia od wtorku do niedzieli w godzinach od 900
do 1600.

ostatni zwiedzający są wpuszczani na 45 minut przed zamknięciem Muzeum.
Muzeum jest nieczynne w dniach:
o 1 stycznia, 6 stycznia, pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, 1 listopada, 11 listopada,
25 grudnia.

Opłata za wstęp do Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego
Parku Narodowego na Świętym Krzyżu
Opłata za wstęp na Ekspozycję Przyrodniczą wynosi:
 10,00 zł brutto za normalny bilet wstępu;
 6,00 zł brutto za ulgowy bilet wstępu;
 3,00 zł brutto za specjalny bilet wstępu;
Opłata za wstęp na Ekspozycję Więzienną wynosi:
 4,00 zł brutto za normalny bilet wstępu;
 3,00 zł brutto za ulgowy bilet wstępu;
Bilety te upoważniają w tym samym dniu, do jednorazowego wstępu do Muzeum
Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu
Udowodnienie uprawnień do ulgi lub zwolnienia (poprzez okazanie właściwych
dokumentów) spoczywa na kupującym bilet.
Ulgowe bilety wstępu do Muzeum Przyrodniczego na Świętym Krzyżu przysługują:






młodzieży szkolnej i studentom;
emerytom i rencistom;
inwalidom po okazaniu legitymacji inwalidzkiej;
nauczycielom - opiekunom podczas wycieczki szkolnej (1 osoba na 10 uczniów);
osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, w wieku powyżej 18 roku życia,
którym nie przysługują bilety specjalne,

Specjalny bilety wstępu do Muzeum Przyrodniczego na Świętym Krzyżu przysługuje:







osobom posiadającym zgodę Dyrektora Parku,
dzieciom od czterech do siedmiu lat,
osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, w wieku do ukończenia 18 roku
życia, w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się; bez
ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
pracownikom innych Parków Narodowych
pracownikom PGL Lasy Państwowe,

Bilety specjalne na Ekspozycję Przyrodniczą upoważniają do wstępu na Ekspozycję
Więzienną.
Z opłat za wstęp do Muzeum Przyrodniczego na Świętym Krzyżu zwolnione są:
 osoby posiadające zgodę Dyrektora ŚPN
 dzieci do lat trzech.

Regulamin zwiedzania i korzystania z wartości przyrodniczo-kulturowych
Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

1. Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego udostępniając teren Parku powierza
zwiedzającym dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe wielkiej wartości. Dyrektor prosi
w związku z tym o szczególną dbałość, o powierzone walory. Jej wyrazem będzie
przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
2. Obszar Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest udostępniany na podstawie Ustawy
o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55 z późń. zm.) w celach edukacyjnych, kulturowych,
turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania, fotografowania
w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w Parku Narodowym.
3. Świętokrzyski Park Narodowy można zwiedzać od świtu do zmierzchu bez względu
na porę roku wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych lub miejscach
udostępnionych do działalności edukacyjnej lub turystycznej.
4. Niektóre szlaki i miejsca w Świętokrzyskim Parku Narodowym oraz obiekty związane
z działalnością edukacyjną udostępnione są po wniesieniu opłaty według cennika
(załącznik nr 2 do Zarządzenia).
5. Przebywanie na terenach udostępnionych Świętokrzyskiego Parku Narodowego może być
niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Decyzje dotyczące wejścia na teren
Świętokrzyskiego Parku Narodowego turysta podejmuje samodzielnie,
w oparciu o własne doświadczenie oraz wskazówki zawarte w komunikatach
zamieszczanych na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
https://www.imgw.pl oraz oficjalnej stronie internetowej Świętokrzyskiego Parku
Narodowego (www.swietokrzyskipn.org.pl), a także w miejscach wejścia na szlaki
turystyczne, ścieżki i obiekty edukacyjne. W przypadku grup zorganizowanych,
prowadzonych przez opiekuna grupy (przewodnika turystycznego, opiekuna wycieczki,
nauczyciela, organizatora) decyzję podejmuje opiekun prowadzący grupę lub organizator
wycieczki na własną odpowiedzialność.
6. Poruszanie się po terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w niesprzyjających
warunkach atmosferycznych (silny wiatr, okiść śniegowa, burza, ulewne deszcze itp.) grozi
niebezpieczeństwem (m.in. spadające gałęzie, wiatrołomy, porażenia piorunem,

możliwość upadku). Park nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w takich
sytuacjach.
7. Park Narodowy jest ostoją dzikich zwierząt, roślin i grzybów. Niektóre z nich mogą być
niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi (ugryzienia, ukąszenia, zatrucia itp.). Poruszaj się
tylko po wyznaczonych szlakach, zachowaj ostrożność, nie płosz i nie chwytaj zwierząt.
Nie zrywaj i nie niszcz roślin oraz grzybów.
8. Dbając o bezpieczeństwo turystów odwiedzających Park, Dyrektor ŚPN zastrzega sobie
prawo do zamykania tras udostępnionych, ich odcinków lub obiektów oraz urządzeń
turystycznych i edukacyjnych. Informacje o zamknięciu tras, obiektów lub urządzeń będą
zamieszczane na oficjalnej stronie internetowej Parku lub oznaczone w terenie.
9. Szlaki, ścieżki edukacyjne oraz inne miejsca udostępnione dla turystyki pieszej lub w innej
formie udostępnienia, nie są utrzymywane (odśnieżanie itp.) ani zabezpieczane przed
niebezpieczeństwami związanymi z warunkami pogodowymi (śliskie podłoże, zaśnieżenie
itp.). Turysta lub uczestnik imprezy porusza się po nich na własną odpowiedzialność lub
odpowiedzialność organizatora imprezy.
10. Wszystkie szlaki piesze w ŚPN są również trasami, na których dozwolone jest poruszanie
się na nartach biegowych (skitourowych).


Na szlakach i w miejscach udostępnionych równocześnie dla turystyki pieszej
i narciarskiej obowiązuje zasada pierwszeństwa ruchu pieszego.



Na szlakach i w miejscach udostępnionych równocześnie dla turystyki pieszej
i rowerowej obowiązuje zasada pierwszeństwa ruchu pieszego.



Turystyka narciarska może być uprawiana pod warunkiem występowania
pokrywy śnieżnej zabezpieczającej roślinność i glebę przed oddziaływaniem
narciarstwa.



ŚPN nie przygotowuje tras narciarskich i turysta porusza się po nich na własną
odpowiedzialność.

11. Osoby korzystające z infrastruktury informacyjnej oraz turystyczno-edukacyjnej Parku
(wiaty, ławki, stoły, tablice informacyjne i edukacyjne) są zobowiązane do
wykorzystywania ich w celu do tego przeznaczonym, w sposób właściwy, nie powodujący
ich dewastacji
12. Ruch pojazdów z napędem silnikowym na terenie ŚPN dozwolony jest wyłącznie
po drogach publicznych.
13. Na obszarze ŚPN obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
14. Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych na terenie ŚPN jest dopuszczalne
wyłącznie za zgodą Dyrektora Parku. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w imprezie
rekreacyjno-sportowej ponosi odpowiedzialność organizator.
15. W Świętokrzyskim Parku Narodowym zabrania się:



umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych z wyjątkiem miejsc do tego
wyznaczonych (każdorazowo na podstawie decyzji Dyrektora ŚPN).


śmiecenia, zanieczyszczania wód, powietrza, gleby i zakłócania ciszy;



uszkadzania, zrywania i zbierania roślin oraz zbierania jagód i grzybów



płoszenia, chwytania i zabijania zwierząt (w tym bezkręgowców);



połowu ryb;



niszczenia gleby, źródeł i potoków;



pozyskiwania skał, skamieniałości, minerałów;



palenia ognisk poza miejscami wyznaczonymi przez Dyrektora Parku oraz
używania źródeł światła o otwartym płomieniu;



biwakowania w miejscach do tego nie wyznaczonych;



turystyki konnej i rowerowej poza drogami publicznymi lub trasami
wyznaczonymi
do tych celów;



używania bezzałogowych statków powietrznych tzw. dronów w przestrzeni
powietrznej znajdującej się bezpośrednio nad obszarem Parku bez zgody
Dyrektora Parku;



wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, za wyjątkiem
psów asystujących.

16. Udostępnianie ŚPN do zwiedzania może być czasowo ograniczone lub zawieszone
na skutek przepisów spowodowanych ustawami i rozporządzeniami oraz zarządzeniami o
charakterze nadrzędnym, wykonywaniem zadań wynikających z planu ochrony lub zadań
ochronnych, likwidacji nagłych zagrożeń mogących mieć wpływ na życie lub zdrowie
turystów, prowadzenia akcji ratowniczej, wykonywaniem działań związanych
z bezpieczeństwem powszechnym lub wykonywaniem koniecznych napraw i remontów.
17. Teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest MONITOROWANY – wszelkie
wykroczenia względem obowiązujących przepisów - ustawy o ochronie przyrody,
rozporządzeń, zarządzeń i regulaminów dotyczących Świętokrzyskiego Parku
Narodowego (w tym, jego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego) mogą być
dokumentowane
i zgłaszane właściwym organom.
18. Pracownicy Służby Świętokrzyskiego Parku Narodowego są uprawnieni do kontroli
i egzekwowania przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie ŚPN.
19. Naruszenie zasad obowiązujących w Parku podlega odpowiedzialności administracyjnej
lub karnej na podstawie przepisów dotyczących kodeksu wykroczeń, ochrony przyrody
i ochrony środowiska.

20. Wszelkie odstępstwa od niniejszego Regulaminu wymagają pisemnej zgody Dyrektora
Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Regulamin zwiedzania i funkcjonowania
Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Świętym Krzyżu

1. W Muzeum Przyrodniczym można zwiedzać dwie ekspozycje stałe:


ekspozycję przyrodniczą



ekspozycję więzienną

2. Muzeum można zwiedzać po wniesieniu opłaty według określonego cennika
(załącznik nr 2 do Zarządzenia).
3. Muzeum jest czynne :


w okresie od 2 stycznia do 30 kwietnia od wtorku do niedzieli w godzinach od 900
do 1600



okresie od 1 maja do 30 września we wszystkie dni tygodnia w godzinach
od 900 do 1700.



w okresie od 1 października do 31 grudnia od wtorku do niedzieli w godzinach od 900
do 1600.



ostatni zwiedzający są wpuszczani na 45 minut przed zamknięciem Muzeum.

4. Ponadto Muzeum jest nieczynne:


1 stycznia



6 stycznia



pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych



1 listopada



11 listopada



25 grudnia.

5. Rezerwacji zwiedzania ekspozycji należy dokonać osobiście w budynku Muzeum lub
pod numerem tel. 41 317 70 87 lub kom. 690 080 034.
6. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zwiedzania prosimy o jak
najszybszą informację pod w/w numery telefonów.
7. Ekspozycję można zwiedzać indywidualnie lub grupowo. Grupa nie powinna liczyć
więcej niż 35 osób łącznie z opiekunami grupy (w przypadku gdy opiekun grupy chce
wprowadzić jednocześnie większą ilość zwiedzających, należy taką możliwość
uzgodnić indywidualnie z obsługą Muzeum. ŚPN nie ponosi odpowiedzialności za

sytuacje wynikłe z wprowadzenia większej ilości zwiedzających). Grupy większe niż 35
osób są dzielone.
8. Ekspozycję więzienną można zwiedzać po wykupieniu oddzielnych biletów wstępu
w godzinach otwarcia Muzeum.
9. Pierwszeństwo zwiedzania mają grupy posiadające rezerwację. Grupa taka powinna
zgłosić swoje przybycie na co najmniej 10 minut przed zarezerwowanym terminem
zwiedzania, bądź uprzedzić co najmniej o jedną godzinę wcześniej o ewentualnym
spóźnieniu. Niedotrzymanie tych warunków może być powodem anulowania
rezerwacji.
10. Obiekt jest MONITOROWANY - wszelkie wykroczenia względem obowiązujących
przepisów, w tym niniejszego Regulaminu mogą być dokumentowane i zgłaszane
właściwym organom.
11. Opiekun grupy ma obowiązek towarzyszyć grupie podczas zwiedzania ekspozycji.
12. Świętokrzyski Park Narodowy nie odpowiada za przerwy w zwiedzaniu spowodowane
przyczynami niezależnymi od Parku (niewykorzystane bilety po odpowiedniej
adnotacji mogą być wykorzystane w innym terminie).
13. Zabrania się zwiedzającym dotykania eksponatów. Za wyrządzone szkody będzie
obciążona osoba, która ich dokonała, a w przypadku osób nieletnich opiekun grupy.
14. Na ekspozycji nie wolno spożywać żywności, napojów oraz palić tytoniu. Zabrania się
także wprowadzania i wnoszenia zwierząt.
15. Zabrania się wstępu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który
zagraża bezpieczeństwu eksponatów, zakłóca porządek zwiedzania, narusza ogólnie
przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
16. W trakcie zwiedzania zezwala się na wykonywanie zdjęć fotograficznych w sposób nie
przeszkadzający innym w zwiedzaniu.
17. Cała ekspozycja obejmująca materiał wideo, audio, teksty, aranżacje i inne jest
własnością Świętokrzyskiego Parku Narodowego i nie może być wykorzystana bez
pisemnej zgody ŚPN do celów komercyjnych. Wszelkie inne próby wykorzystania
ekspozycji bez zezwolenia do celów reklamowych, kopiowania, naśladowania,
powielania oraz filmowania są zabronione.
18. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo przerwania zwiedzania ekspozycji
dla osób i grup, które nie przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz w razie wyższej
konieczności np.: prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych
z bezpieczeństwem powszechnym.
19. Pracownicy Służby Świętokrzyskiego Parku Narodowego są uprawnieni do kontroli
i egzekwowania przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Muzeum ŚPN.
20. Wszelkie odstępstwa od niniejszego Regulaminu wymagają pisemnej zgody Dyrektora
Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

