Zmiany w związku z zagrożeniem
koronawirusem [AKTUALIZACJA]
●

●

●

●
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●

Na wiosek Prezesa Rady Ministrów w związku ze stanem epidemii od 3 kwietnia do
odwołania obszar Tatrzańskiego Parku Narodowego jest zamknięty (dotyczy również
mieszkańców powiatu tatrzańskiego!). Bezwzględny zakaz wstępu obowiązuje we
wszystkich polskich parkach narodowych.
Podstawa prawna: Zarządzenie Dyrektora TPN nr 17/2020 w sprawie czasowego ograniczenia
udostępniania obszaru Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Zamknięte są punkty wejścia do Parku. Nieczynne są parkingi. Wszystkie schroniska na terenie
TPN zawieszają świadczenie usług do odwołania.
Nieczynne są nasze obiekty:
1. Punkt Informacji Turystycznej przy rondzie Jana Pawła II. Informacji udzielamy telefonicznie 18
20 23 300 bądź mejlowo: infotur@tpn.pl. Komunikat turystyczny na stronie tpn.pl aktualizowany
jest na bieżąco.
2. Centrum Edukacji Przyrodniczej oraz Biblioteka TPN (ul. Chałubińskiego 42a).
Odwołane zostały wszystkie wydarzenia (prelekcje, zajęcia edukacyjne, akcja sadzenia drzew itd.)
zaplanowane na najbliższy czas.
Zakończyliśmy działanie Lawinowego Centrum Treningowego na Kalatówkach.
Z dniem 16 marca 2020 wyłączyliśmy bezpośrednią obsługę interesantów Tatrzańskiego
Parku Narodowego w budynkach Kuźnice 1 oraz Chałubińskiego 42a:
1. Wszystkie sprawy będą załatwiane za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), poczty
tradycyjnej, za pośrednictwem ePUAP oraz telefonicznie.
2. Aby połączyć się telefonicznie z pracownikiem merytorycznym należy dzwonić do sekretariatu
pod numer 18 20 23 200 lub wyszukać danego pracownika w pliku z danymi kontaktowymi
dostępnym w zakładce Kontakt.
3. W ePUAP należy wyszukać Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem.
4. Poczta elektroniczna będzie przyjmowana pod adresem sekretariat@tpn.pl.
5. Pocztę tradycyjną należy wysyłać pod adres:
Tatrzański Park Narodowy,
Kuźnice 1,
34-500 Zakopane

●

O wszystkich zmianach będziemy informowali. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, dziękujemy za
zrozumienie.

12 marca 2020

●

Od 13 marca do odwołania zamknięty dla turystów jest teren TPN. Zakaz wejścia nie dotyczy
mieszkańców powiatu tatrzańskiego.
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Zamknięte są punkty wejścia do Parku. Nieczynne są parkingi.
Wszystkie schroniska na terenie TPN zawieszają świadczenie usług do odwołania.
Nieczynne są nasze obiekty:
1. Punkt Informacji Turystycznej przy rondzie Jana Pawła II. Informacji udzielamy telefonicznie 18
20 23 300 bądź mejlowo: infotur@tpn.pl. Komunikat turystyczny na stronie tpn.pl aktualizowany
jest na bieżąco.
2. Centrum Edukacji Przyrodniczej oraz Biblioteka TPN (ul. Chałubińskiego 42a).
Odwołane zostały wszystkie wydarzenia (prelekcje, zajęcia edukacyjne, akcja sadzenia drzew itd.)
zaplanowane na najbliższy czas.
Zakończyliśmy działanie Lawinowego Centrum Treningowego na Kalatówkach.
Z dniem 16 marca 2020 wyłączyliśmy bezpośrednią obsługę interesantów Tatrzańskiego
Parku Narodowego w budynkach Kuźnice 1 oraz Chałubińskiego 42a:
1. Wszystkie sprawy będą załatwiane za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), poczty
tradycyjnej, za pośrednictwem ePUAP oraz telefonicznie.
2. Aby połączyć się telefonicznie z pracownikiem merytorycznym należy dzwonić do sekretariatu
pod numer 18 20 23 200 lub wyszukać danego pracownika w pliku z danymi kontaktowymi
dostępnym w zakładce Kontakt.
3. W ePUAP należy wyszukać Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem.
4. Poczta elektroniczna będzie przyjmowana pod adresem sekretariat@tpn.pl.
5. Pocztę tradycyjną należy wysyłać pod adres:
Tatrzański Park Narodowy,
Kuźnice 1,
34-500 Zakopane

●

O wszystkich zmianach będziemy informowali. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, dziękujemy za
zrozumienie.

11 marca 2020

●

●
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●
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Od 11 marca nieczynna jest Sala Odkryć Dziecięcych w Centrum Edukacji Przyrodniczej oraz
biblioteka TPN (ul. Chałubińskiego 42a).
Od 12 marca nieczynne będzie Centrum Edukacji Przyrodniczej (ul. Chałubińskiego 42a).
Od 12 marca nieczynny będzie Punkt Informacji Turystycznej przy rondzie Jana Pawła II. Informacji
będziemy udzielać telefonicznie 18 20 23 300 bądź mejlowo: infotur@tpn.pl. Komunikat
turystyczny na stronie tpn.pl będzie aktualizowany na bieżąco.
Odwołujemy ostatni wykład dla skiturowców, który miał się odbyć w sobotę 14 marca w Centrum
Edukacji Przyrodniczej.
Odwołujemy weekendowe dyżury przewodników w Lawinowym Centrum Treningowym na
Kalatówkach. Centrum będzie działać dopóki będzie wystarczająca ilość śniegu, więc można
odbywać samodzielne treningi.
Wszystkich interesantów prosimy o wcześniejsze umawianie się telefoniczne bądź mejlowe. Po

Zmiany w związku z zagrożeniem koronawirusem [AKTUALIZACJA]

2

przyjściu do budynku w Kuźnicach prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu (na parterze), skąd
będziemy kierować do dedykowanej sali spotkań. Jeśli sprawa może być załatwiona telefonicznie
bądź mejlowo – zachęcamy do takiej formy kontaktu. Nie wykluczamy wprowadzenia pracy zdalnej
dla części pracowników w najbliższym czasie, co również prosimy brać pod uwagę.
O wszystkich zmianach będziemy informowali. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, dziękujemy za
zrozumienie.
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