
 

                                                                                      

   

 
Informacje podstawowe 

1. Dokonaj wyboru biletu poprzez zaznaczenie i wypełnienie interesujących Cię opcji.  
2. 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 jesteś́ użytkownikiem zarejestrowanym na platformie eparki.pl, 
po dokonaniu płatności Twój bilet będzie również ̇widoczny w zakładce MOJE BILETY. Tu możesz zarządzać 
swoimi biletami.  

3. Pamiętaj, aby w czasie pobytu na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego mieć swój bilet przy sobie. Przed 
wejściem na teren GPN wydrukuj go lub pobierz w formacie PDF na swój telefon. Bedzie ci on potrzebny do 
kontroli. Bilety zakupione przez serwis eparki.pl są imienne. Szczegółów szukaj w regulaminie. 

 
Informacja dotycząca biletów wstępu  

 
1. Opłaty za wstęp do Gorczańskiego Parku Narodowego pobierane są przez cały rok.  
2. Obowiązkiem wchodzącego na teren Parku jest zakup biletu.  
3. Wysokość opłat za wstęp wynosi: 

 

Wysokość opłat za wstęp na niektóre obszary Gorczańskiego Parku Narodowego 

 Bilet normalny Bilet ulgowy 

Jednodniowy 7,00 zł 3,50 zł 

Na okres 3 dni 14,00 zł 7,00 zł 

Na okres 7 dni 35,00 zł 17,50 zł 

 
Opłat za wstęp nie pobiera się od: 

 dzieci w wieku do 7 lat; 
 osób, które posiadają zezwolenie dyrektora parku na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony 

przyrody; 
 uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z 

dyrektorem parku narodowego; 
 mieszkańców gmin położonych w granicach  parku  narodowego i gmin graniczących z parkiem, tj. gminy 

Niedźwiedź, Mszana Dolna, Kamienica, Ochotnica Dolna, Nowy Targ, Rabka-Zdrój;  
 członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 

1863) posiadającej ważną Kartę Dużej Rodziny. 
 
Upoważnionymi do opłat ulgowych są: 

 uczniowie szkół i studenci; 
 emeryci i renciści; 
 osoby niepełnosprawne; 
 żołnierze służby czynnej. 

 
Podstawą do zakupu biletu ulgowego lub zwolnienia z opłat jest okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego 
spełnienie warunków. 
 
Środki uzyskane z opłat za wstęp na niektóre obszary Parku są przeznaczone na utrzymanie infrastruktury turystycznej 
Parku, utrzymania czystości na szlakach turystycznych oraz na dofinansowanie działalności ratowniczej Grupy 
Podhalańskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, działającej na terenie GPN.   

 


