Załącznik nr 1 do karty zgłoszeniowej

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI
PRZYRODNICZO-LEŚNEJ W NADLEŚNICTWIE SZUBIN

1. Edukacja prowadzona przez Nadleśnictwo Szubin, zwane w dalszej części
regulaminu „Nadleśnictwem” jest bezpłatna.
2. Uczestnikami zajęć z edukacji przyrodniczo – leśnej w Nadleśnictwie są grupy
zorganizowane, głównie w wieku przedszkolnym i szkolnym.
3. Grupy zgłaszane są przez placówki oświatowe, opiekuńczo – wychowawcze
oraz organizacje nieprowadzące działalności zarobkowej w zakresie turystyki.
4. Grupy mogą uczestniczyć w zajęciach w ramach jednego lub kilku
jednocześnie bloków tematycznych: zajęcia na ścieżce dydaktycznej, zajęcia
prowadzone w terenie.
5. Zajęcia odbywają się w dni powszednie od 8:00 do 14:00 po uprzednim
zgłoszeniu.
6. Zajęcia edukacyjne, w zakresie merytorycznym, prowadzone są przez
pracownika nadleśnictwa.
7. Pracownicy prowadzący zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej
podczas zajęć nie sprawują opieki pedagogicznej ani nie odpowiadają za
nadzór wychowawczy nad uczestnikami.
8. Opiekę nad grupą sprawują nauczyciele – opiekunowie, wskazani na karcie
zgłoszeniowej, którzy odpowiadają także za dyscyplinę i bezpieczeństwo
uczestników zajęć.
9. Nadleśnictwo określa wielkość grupy uczestników w zajęciach edukacyjnych.
Na 1 osobę prowadzącą zajęcia edukacyjne w Nadleśnictwie przypada
maksymalnie 15 osób wraz z opiekunem. W wyjątkowych sytuacjach istnieje
możliwość uzgodnienia liczby osób biorących udział w zajęciach z osobą
odpowiedzialną za edukację przyrodniczo-leśną w Nadleśnictwie.
10. Program zajęć jest uzgadniany telefonicznie z prowadzącym – upoważnionym
przedstawicielem nadleśnictwa na etapie zgłoszenia grupy, w oparciu
o bieżące możliwości organizacyjne i warunki pogodowe, a następnie
potwierdzany na karcie zgłoszeniowej.

11. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po dokonaniu uprzedniej
rezerwacji osobiście lub telefonicznie pod numerem ( 792 548 888 ) oraz
przesłanie

faxem,

(+48

52

391

03

37

)

pocztą

elektroniczną

( szubin@torun.lasy.gov.pl ), pocztą tradycyjną (na adres: Nadleśnictwo
Szubin, Szubin Wieś 52, 89-200 Szubin) lub w inny skuteczny sposób
wypełnionej, podpisanej karty zgłoszeniowej nie później niż 7 dni przed
planowanym terminem przyjazdu.
12. Jednostka

zgłaszająca

jest

zobowiązana

niezwłocznie

zawiadomić

nadleśnictwo o rezygnacji z rezerwacji.
13. Wprowadzenie zakazu wstępu do lasu Zarządzeniem Nadleśniczego
Nadleśnictwa Szubin (ogłoszone m.in. na stronie internetowej nadleśnictwa), z
tytułu klęski żywiołowej, czy zagrożenia pożarowego automatycznie odwołuje
realizację, o czym nadleśnictwo niezwłocznie powiadamia zainteresowaną
placówkę.
14. Przedstawiciel

nadleśnictwa

ma

prawo

odmówić

prowadzenia

zajęć

w przypadku nagannego zachowania grupy, niezgodnego ze zgłoszeniem
stanu osobowego opiekunów lub liczby podopiecznych oraz niesprzyjających
warunków atmosferycznych. W takim przypadku nadleśnictwo nie bierze
odpowiedzialności za koszty poniesione przez jednostkę zgłaszającą.
15. Jednostka zgłaszająca jest zobowiązana do powiadomienia uczestników i ich
rodziców/ opiekunów o naturalnych zagrożeniach wynikających z przebywania
na terenach leśnych, w szczególności:
- o możliwości ukąszenia przez owady, kleszcze, czy żmije, kontaktu
z roślinami parzącymi itp.;
- o zagrożeniu z tytułu poruszania się na terenach leśnych (zagrożenie
ze

strony

spadających

gałęzi,

możliwość

potknięć

czy

poślizgnięć

na nierównościach terenu itp.);
- o zagrożeniach z tytułu samowolnego oddalenia się od grupy w terenie
leśnym (możliwość zabłądzenia);
- o zagrożeniach z tytułu maszyn w ruchu (pojazdy transportowe).
16. Jednostka zgłaszająca bierze odpowiedzialność za ewentualne następstwa
zagrożeń, o których mowa w pkt. 15.
17. Opiekun grupy jest zobowiązany posiadać przy sobie podręczną apteczkę
wyposażoną w środki pierwszej pomocy.

18. Za szkody wynikłe z winy uczestników zajęć, takie jak zniszczenie
eksponatów, pomocy dydaktycznych, sprzętu audiowizualnego i innych
będących wyposażeniem Nadleśnictwa oraz za szkody w infrastrukturze
odpowiada materialnie opiekun grupy lub w przypadku osób dorosłych – sami
uczestnicy.
19. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach osobom w stanie po spożyciu alkoholu
lub innych środków odurzających.
20. Uczestnikom zajęć zabrania się palenia tytoniu i spożywania napojów
alkoholowych.
21. Opiekunowie grupy odpowiadają za:
a). strój uczestników dostosowany do warunków w jakich prowadzone będą
zajęcia, zwłaszcza dotyczy to zajęć terenowych;
b). zachowanie uczestników zgodnie z wymaganiami BHP, w tym:
-przestrzeganie zakazu spożywania posiłków podczas zajęć dydaktycznych,
-przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych,
-przestrzeganie zakazu samowolnego lub niezgodnego z przeznaczeniem
użytkowania pomocy dydaktycznych oraz obiektów edukacyjnych
znajdujących się na terenie Nadleśnictwa,
-przestrzegania zakazu niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania
obiektów edukacji terenowej,
przestrzeganie zakazu rozpalania ognisk bez wiedzy prowadzącego
zajęcia,
-przestrzeganie zakazu hałasowania i używania urządzeń powodujących
nadmierny hałas,
-śmiecenie i zanieczyszczanie terenu Nadleśnictwa;
c). poinformowanie prowadzącego przed rozpoczęciem zajęć o osobach
uczulonych, chorych lub nie w pełni sprawnych;
d). przestrzeganie przez uczestników wskazówek prowadzącego zajęcia.
22. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia
środka transportu uczestników zajęć w terenie leśnym.
23. Opiekun grupy jest zobowiązany do zgłoszenia pracownikowi Nadleśnictwa
przed wyjazdem grupy wszelkich zaistniałych podczas zajęć zdarzeń.

24.

Nauczyciele

(opiekunowie

grup)

mają

możliwość

samodzielnego

przeprowadzenia zajęć korzystając z bazy edukacyjnej Nadleśnictwa po
wcześniejszym

uzgodnieniu

z

osobą

odpowiedzialną

za

edukację

przyrodniczo-leśną w Nadleśnictwie.
25.

Obowiązkiem

uczestników

zajęć

edukacyjnych

jest

odpowiednie

zabezpieczenie pozostawionych rzeczy osobistych. Nadleśnictwo nie ponosi
odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.

