
Regulamin korzystania z pola biwakowego w Kurowie 
 

Przyjazd 

1. Przybywający na pole biwakowe w godzinach pracy Ośrodka Edukacji Przyrodniczej 
„Młynarzówka” (pon. - pt. 7.30 – 15.30, od maja do września w dni wolne 9.30 – 17.30) 
zobowiązani są do niezwłocznego zgłoszenia swojego pobytu i uregulowania stosownych opłat w 
OŚRODKU (Kurowo 12, 800 m od pola biwakowego). 

2. Przybywający poza godzinami urzędowania zobowiązani są do uiszczenia opłat za pomocą e-
biletu na stronie https://npn.eparki.pl/  lub najpóźniej w dniu następnym w godzinach pracy 
OŚRODKA. 

Opłaty 

1. Aktualna wysokość opłat określona jest w cenniku dostępnym stronie internetowej pod adresem: 
http://npn.pl/cennik.  

2. Opłata obejmuje: nocleg, korzystanie z łazienek z prysznicami, wiat turystycznych, wstęp na teren 
parku przydworskiego w Kurowie oraz dostępnego fragmentu kładki wśród bagien.  

3. Opłata nie obejmuje korzystania z innych kładek, szlaków wodnych oraz Ośrodka Edukacji 
Przyrodniczej „Młynarzówka”. 

Parkowanie pojazdów  

1. Wjazd na pole możliwy jest wyłącznie camperem lub samochodem z przyczepą campingową, 
wyłącznie za dodatkową opłatą, która obejmuje możliwość podłączenia do prądu.  

2. Pozostałe samochody należy zostawiać na parkingu przed polem biwakowym. 

Utrzymanie porządku  

1. Odpoczywając dbamy o spokój własny i innych. Cisza nocna trwa od godz. 22.00 do 6.00. Prosimy 
o nieprzeszkadzanie w wypoczynku innym osobom, w szczególności nieodtwarzanie głośnej 
muzyki. 

2. Każdy przebywający jest zobowiązany dbać o porządek wokół swojego miejsca wypoczynku, a w 
szczególności składować nieczystości w miejscu do tego przeznaczonym. 

3. Śmieci należy wyrzucać do pojemników. 
4. Należy dbać o porządek w łazienkach i toaletach oraz gaszenie świateł przed ich opuszczeniem. 
5. Mycie naczyń odbywać się może tylko i wyłącznie w wyznaczonym miejscu znajdującym się przy 

łazienkach. 
6. Przebywający na polu powinien przestrzegać zasad bhp i p.poż, w szczególności nie rozpalać 

ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi. 
7. Rodzice i opiekunowie prawni są odpowiedzialni za dzieci przebywające na terenie pola 

biwakowego. . 
8. Właścicieli zwierząt zobowiązany jest stale je nadzorować, sprzątać odchody oraz dbać o to by 

nie zagrażały one innym użytkownikom oraz zamieszkującym Park zwierzętom. 

Pozostałe zasady 
1. Szanujemy otaczająca nas przyrodę. 
2. W godzinach pracy Ośrodka jest możliwość zakupu drewna na ognisko. 
3. Pole biwakowe jest monitorowane.  
4. NPN nie ponosi odpowiedzialności za zaginione przedmioty. 
5. NPN nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wiatrołomów, pożarów.  

    


