TARIFE practicate în Aria Naturală Protejată Lacul Snagov (ANPLS)
aprobate prin Avizul nr 19447/LVT din 29.07.2016 și încasate de către Custodele ANPLS (la sediul acestuia sau când prezintă legitimația sau în cont).

VIZITARE (vezi lista cu gratuități și reduceri)
- per persoană
+ ambarcațiune ecologică
+ ambarcațiune cu motor cu combustie (hidrocarburi)
Prezentare facută de un ghid (biolog, specialist, custode)
FOTO scop comercial (poză, album - set, eveniment)
FILMĂRI scop comercial (documentare, știri, reclame)
AVIZe si PERMISE (activități, lucrări, re-avizări, etc)
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Vizitatorii primesc: un flyer și acces (și link-uri) la un set de prezentări despre ANPLS și oferta de servicii eco-turistice și tradiționale.
GRATUITĂȚI:
"membrii comunităţilor locale, personalul structurii de administrare / custodelui şi membrii Consiliului ştiinţific, personalul Academiei Române, persoanele fizice sau juridice care
desfăşoară activităţi de cercetare pe suprafaţa ariilor naturale protejate, reprezentanţii autorităţilor publice centrale pentru protecţia mediului şi a structurilor din subordine, persoanele cu
handicap, proprietarii / concesionarii şi administratorii de terenuri şi luciu de apă din ariile naturale protejate respective, persoane care desfăşoară activităţi autorizate prin acte de
reglementare în vigoare pe teritoriul ariei protejate, precum şi alte categorii de persoane care sunt prevăzute în mod expres de fiecare administrator / custode ca fiind exceptate de la plata
tarifelor de vizitare, trebuie să poată fi identificate de custode (ori alte organe de control).”
- personalul și ambarcațiunile bazelor sportive naționale de sporturi nautice (canotaj - caiac – canoe). Aceastea nu oferă agreement nautic motorizat;
- grupurile organizate (minim 8 persoane) aflate în acțiuni / proiecte de informare, conștientizare, educație, legat de ANPLS, biodiversitate, conservare, ecologie ori similar (copii sub 14 ani,
studenți și masteranzi la biologie or similar) cu obiective comunicate în prealabil în scris custodelui ANPLS și avizate de acesta (tot în scris);
- copii care au varsta sub 14 ani și sunt însoțiti de părinți, adulți – cadre didactice.

REDUCERI: 50% pentru: pensionari şi copii între 14 şi 18 ani, care pot dovedi calitatea / vârsta cu acte valide.
Mod de plată: 1) on-line în cont și primiti un PDF ori jpg al chitanței 2) cu numerar și primiți un bilet - la sediul Custodelui sau direct Custodelui (pe teren)
Biletele, chitanțele, avizele, permisele emise nu sunt transmisibile (motiv pentru care au precizate și un nume - prenume / denumire societate - organizație).

ATENȚIONARE: Cei care vor fi gasiți în perimetrul ANPLS, trebuie să poată prezenta dovada plății tarifelor pentru activitățile desfășurate.
Funcție de context, poate fi necesară identificarea = legitimarea. În cazul accesului fără avizul custodelui ANPLS, contravenția este între 3.000 și 50.000 lei.
http://Forum.FundatiaSnagov.ro
Mai multe detalii la: Tel: 0730 097 505 / email: custode@FundatiaSnagov.ro
Custodele ANPLS este FUNDAȚIA SNAGOV, cu sediul în: Sos. Snagov nr. 78, Snagov Sat, Comuna Snagov, 0165777, Ilfov, România

