
 

 

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 Karkonoskiego Parku 

Narodowego mieć swój bilet przy sobie. Przed wejściem na teren KPN wydrukuj go. Będzie ci on 

potrzebny w przypadku kontroli. Możesz również zapamiętać swój bilet w pamięci twojego telefonu. 

W przypadku kontroli okażesz go strażnikowi wyświetlając go na ekranie urządzenia. Bilety do 

Karkonoskiego Parku Narodowego są imienne. Szczegółów szukaj w REGULAMINIE.  

RODZAJ OPŁATA NORMALNA OPŁATA ULGOWA 
Jednodniowa indywidualna 8,00 zł 4,00 zł 

Jednodniowa dla uczestników 
grup z przewodnikiem górskim 

sudeckim 
7,00 zł 

3,50 zł 
 

Trzydniowa indywidualna 20,00 zł 10,00 zł 

 

Opłat za wstęp do Parku nie pobiera się od: 

1. dzieci w wieku do lat 7 

2. osób, które posiadają zezwolenie dyrektora Parku na prowadzenie badań naukowych 

3. uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w KPN w zakresie uzgodnionym 

z dyrektorem Parku 

4. mieszkańców gmin: Kowary, Karpacz, Podgórzyn, Jelenia Góra, Piechowice, Szklarska Poręba 

5. członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej 

Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863) posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny 

 

Opłatę za wstęp na teren Parku w wysokości 50% stawki opłaty pobiera się od: 

1. uczniów szkół i studentów 

2. emerytów i rencistów 

3. osób niepełnosprawnych 

4. żołnierzy służby czynnej 

 

Uwaga: Bilety wstępu do Karkonoskiego Parku Narodowego nie upoważniają do wejścia do 

Wąwozu Kamieńczyka. 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA 

1. Na obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego dopuszcza się następujące formy turystyki: 

piesza, narciarska, rowerowa i konna. 

2. Turystyka piesza indywidualna jest powszechna, może odbywać się całorocznie po 

oznakowanych szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych, z uwzględnieniem ich 

przebiegów zimowych oraz odcinków zamykanych w okresie zimowym i wiosennym. 

3. Turystyka narciarska (narty śladowe i ski-tourowe) może odbywać się wyłącznie po 

oznakowanych szlakach turystycznych, z uwzględnieniem ich przebiegów zimowych oraz 

odcinków zamykanych w okresie zimowym i wiosennym. Uprawianie narciarstwa zjazdowego 

i snowboardu jest ograniczone do przygotowanych do tego celu nartostrad.   



 

 

4. Turystyka piesza i narciarska zorganizowana może odbywać się w grupie nie przekraczającej 

50 osób, tylko pod kierownictwem uprawnionego przewodnika. 

5. Turystyka rowerowa może odbywać się wyłącznie po odpowiednio oznakowanych i 

przeznaczonych do tego celu drogach wewnętrznych oraz szlakach turystycznych 

dopuszczonych do ruchu rowerowego. 

6. Turystyka konna może odbywać się wyłącznie po odpowiednio oznakowanych i 

przeznaczonych do tego celu drogach wewnętrznych oraz szlakach turystycznych 

dopuszczonych do ruchu konnego. 

7. Uprawianie innych form rekreacji (marszobiegi, nordic walking, nartorolki) może odbywać się 

na szlakach turystycznych i drogach wewnętrznych KPN do tego celu przeznaczonych oraz 

odpowiednio przygotowanych i oznakowanych. 

8. Uprawianie sportów ekstremalnych jak paralotniarstwo i szkolenia w poruszaniu się w 

trudnych warunkach terenowych, a także organizacja imprez rekreacyjno-sportowych na 

wybranych szlakach turystycznych, odbywa się na wniosek zainteresowanego i po spełnieniu 

odpowiednich warunków formalnych i finansowych. 

9. W przypadkach, kiedy przebieg trasy pieszej, narciarskiej, rowerowej lub konnej pokrywa się, 

pierwszeństwo na tej trasie posiadają kolejno: (1) turyści piesi, (2) turyści na nartach, (3) 

rowerzyści, (4) turyści na koniach. 

10. Uprawianie turystyki na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego jest dozwolone wyłącznie 

w ciągu dnia (od wschodu do zachodu słońca), z wyjątkiem szlaków turystycznych 

komunikujących górskie schroniska z miejscowościami położonymi u podnóża Karkonoszy.  

11. Filmowanie i fotografowanie ze szlaków turystycznych jest powszechne i bezpłatne, spoza  

miejsc dostępnych dla wszystkich odbywa się na wniosek zainteresowanego i po spełnieniu 

odpowiednich warunków formalnych i może być odpłatne. 

12. Na niektóre szlaki można wprowadzać psa na smyczy (i w kagańcu). 

13. Turysta winien poruszać się po terenach Karkonoskiego Parku Narodowego zawsze z 

poszanowaniem zasad ochrony przyrody i w miarę możliwości zabierać swoje śmieci ze sobą 

(jeśli to nie jest możliwe zostawić odpady w koszach do tego przeznaczonych lub w 

schroniskach). 

14. Turysta winien wykupić bilet wstępu do Karkonoskiego Parku Narodowego. Bilety są 

dostępne w punktach sprzedaży przy głównych szlakach wejściowych do KPN lub za 

pośrednictwem strony internetowej. 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

Przebywanie na terenach Karkonoskiego Parku Narodowego udostępnianych w celach turystycznych, 

rekreacyjnych i sportowych może być niebezpieczne dla życia i zdrowia. Turysta jest narażony na 

zagrożenia ze strony sił przyrody takich jak m.in.: silny wiatr, intensywny deszcz, burze, niskie 

temperatury, oblodzenie, lawiny śnieżne, łamanie się drzew, konarów i gałęzi. Decyzje dotyczące 

wejścia na teren Karkonoskiego Parku Narodowego turysta indywidualny podejmuje samodzielnie, w 

oparciu o własne doświadczenie oraz wskazówki zawarte w komunikatach zamieszczanych na 

stronach internetowych Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Grupy Karkonoskiej GOPR. W 

przypadku grup zorganizowanych, prowadzonych przez uprawnionego przewodnika, decyzję 

podejmuje przewodnik prowadzący grupę. W przypadku zorganizowanej imprezy rekreacyjno-

sportowej za bezpieczeństwo odpowiada organizator. 



 

 

Uprawianie turystyki na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego wymaga przygotowania 

kondycyjnego, posiadania odpowiedniej wiedzy o trudnościach i zagrożeniach, używania 

odpowiedniego ubioru, sprzętu i wyposażenia umożliwiającego poruszenie się w trudnym terenie 

górskim, a dodatkowo wymaga uwzględnienia zaleceń wynikających z komunikatów zamieszczanych 

na stronach internetowych Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Grupy Karkonoskiej GOPR. 

Przed wyjściem w góry należy zasięgnąć informacji o masywie górskim/rejonie, w który się 

wybieramy (przebieg szlaków i ich stan, warunki panujące w górach, ewentualne zagrożenia), trasy 

planować stosownie do możliwości i doświadczenia wszystkich uczestników wycieczki, a przed 

wyjściem w góry zapoznać się z aktualnie panującymi warunkami i prognozą pogody. 

Jeśli jest to możliwe nie należy wychodzić w góry samotnie i zawsze obowiązkowo powiadomić 

rodzinę, znajomych, gospodarzy schroniska czy pensjonatu o naszych planach wycieczkowych i 

orientacyjnym czasie powrotu. 

Przed wyjściem w góry należy odpowiednio się ubrać, stosownie do panujących warunków 

pogodowych (ochrona przed zimnem, wiatrem i opadami) oraz długości i trudności trasy, a do 

plecaka spakować niezbędne rzeczy, w szczególności: 

• zapasowe i dodatkowe ubranie (bielizna, skarpety) 
• podręczną apteczkę, w tym niezbędne leki i środki opatrunkowe 
• prowiant i napoje 
• mapę i kompas 
• telefon komórkowy z naładowaną baterią i zapisanymi numerami alarmowymi 
• w okresie zimowym czapkę i rękawiczki, raczki 
• ewentualnie pieniądze, latarkę, kijki, ochraniacze, gogle, krem i okulary przeciwsłoneczne 
 

Należy zapamiętać numery alarmowe do GOPR – 985, 601 100 300 oraz ogólny 112. 


