CENNIK OPŁAT
za wstęp na tereny administrowane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi
Zawierciańskiej, na których położony jest rezerwat przyrody Góra Zborów
i Jaskinia Głęboka (obowiązuje od 15.04.2015 r.)
1. Wysokość opłat:


Rezerwat przyrody Góra Zborów:
Bilet jednodniowy – 2,00 zł
Karnet tygodniowy bez wstępu do Jaskini Głębokiej – 10,00 zł

Opłaty na rezerwat przyrody Góra Zborów pobierane są przez cały rok.


Bilety na zwiedzanie ekspozycji w Jaskini Głębokiej:
Normalny – 12,00 zł
Ulgowy – 9,00 zł

Bilety ulgowe dotyczą: uczniów oraz studentów do 26 roku życia za okazaniem ważnej
legitymacji, emerytów i rencistów po okazaniu legitymacji.


Opłata za usługę przewodnicką na terenie rezerwatu przyrody Góra Zborów – 80,00 zł

Ceny zawierają podatek VAT
2. Z opłat, o których mowa w pkt. 1, zwalnia się:
- dzieci w wieku do 5 lat, osoby powyżej 75 roku życia,
- osoby prowadzące badania naukowe w zakresie ochrony przyrody, które posiadają
zezwolenia RDOŚ na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody,
- mieszkańców Gminy Kroczyce oraz właścicieli terenów, na których położona jest Góra
Zborów, administrowanych przez TMZZ (z wyłączeniem biletów na zwiedzanie ekspozycji w
Jaskini Głębokiej).
- przewodników terenowych (jurajskich) oraz posiadających licencję TMZZ,
- pracowników parków narodowych, krajobrazowych i Lasów Państwowych oraz Generalnej i
Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska,
- członków TMZZ,
- członków klubów zrzeszonych w Polskim Związku Alpinizmu oraz inne osoby, z którymi
lub na rzecz których TMZZ zawrze umowę określającą odmienne zasady ponoszenia opłat za

korzystanie z terenów rezerwatu przyrody Góra Zborów administrowanych przez TMZZ
(zwolnienie nie dotyczy trasy turystycznej w Jaskini Głębokiej)
• ratowników GOPR
• jednego opiekuna grupy dziecięcej i młodzieży szkolnej na każde 15 osób; pozostali
opiekunowie grupy rozliczani są według cennika
3. Opłatę za wstęp przeznacza się w szczególności na:
• prowadzenie konserwacji i budowę infrastruktury okołoturystycznej, oczyszczanie terenu,
ustawianie i opróżnianie koszy na śmieci na obszarze rezerwatu,
• zabezpieczenie możliwości egzekwowania od osób trzecich zapisów prawa związanego z
ochroną przyrody na obszarze rezerwatu przyrody Góra Zborów i Jaskini Głębokiej,
• prowadzenie czynnych zabiegów ochrony przyrody zgodnie z zadaniami ochronnymi
rezerwatu, w tym: odtwarzanie i utrzymywanie muraw kserotermicznych poprzez
oczyszczanie z drzew i podrostów terenów wyznaczonych oraz wypas zwierząt,
• koordynację i obsługę ruchu turystycznego na obszarze rezerwatu,
• koordynację działań związanych z udostępnieniem skał do ruchu wspinaczkowego na
obszarze rezerwatu
• opłatę dzierżawy dla właścicieli terenów prywatnych, na których położona jest Góra
Zborów.

Informacje dotyczące Rezerwatu Przyrody Góra Zborów udzielane są w:
Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach
Podlesice 83; 42-425 Kroczyce,
tel. kom.: 730 702 056; tel.: 34 333 74 74
e-mail: biuro@podlesice.org.pl
www.podlesice.org.pl

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej
Jacek Panek – Prezes Zarządu

