REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH Z ZAKRESU EDUKACJI
PRZYRODNICZO-LEŚNEJ PROWADZONYCH NA TERENIE
NADLEŚNICTWA ŻOŁĘDOWO
1. Uczestnikami zajęć z edukacji przyrodniczo-leśnej w Nadleśnictwie
Żołędowo są grupy zorganizowane, głównie w wieku przedszkolnym
i szkolnym.
2. Grupy zgłaszane są przez placówki oświatowe, opiekuńczo-wychowawcze
oraz organizacje nieprowadzące działalności zarobkowej w zakresie
turystyki.
3. Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach pracy nadleśnictwa, tj. dni
robocze od 7:15 do 15:15.
4. Zajęcia z zakresu edukacji leśnej prowadzone przez Nadleśnictwo Żołędowo
są bezpłatne.
5. Zajęcia edukacyjne w zakresie w zakresie merytorycznym prowadzone są
przez pracownika nadleśnictwa.
6. Opiekę nad grupą sprawują nauczyciele lub opiekunowie, wskazani
w oświadczeniu (Załącznik nr 1), którzy odpowiadają także za dyscyplinę
i bezpieczeństwo uczestników zajęć. Na każdą rozpoczętą grupę
15 uczestników wymagany jest minimum jeden opiekun (np. dwóch
opiekunów na 16 dzieci). Jeden z opiekunów pełni jednocześnie funkcję
koordynatora zajęć.
7. Program zajęć i ich termin jest uzgadniany i akceptowany przez
prowadzącego zajęcia – upoważnionego przedstawiciela nadleśnictwa na
etapie zgłoszenia grupy.
8. Jednostka zgłaszająca jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić
nadleśnictwo o rezygnacji z rezerwacji.
9. 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.

10. 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);
-o konieczności zapewnienia uczestnikom zajęć terenowych
odpowiedniego ubioru, dostosowanego do warunków terenowych
i atmosferycznych, w jakich prowadzone będą zajęcia oraz
zabezpieczenia w repelenty
11. Jednostka zgłaszająca bierze odpowiedzialność za ewentualne następstwa
zagrożeń, o których mowa w pkt. 10.
12. Jednostka zgłaszająca odpowiedzialna jest materialnie za szkody
w infrastrukturze Nadleśnictwa Żołędowo powstałe w wyniku celowego
działania lub rażących zaniedbań ze strony pracowników (nauczycieli,
opiekunów grupy) lub ich podopiecznych.
13. Bezwzględnym warunkiem przeprowadzenia zajęć jest wypełnienie
oświadczenia (Załącznik nr 1) i przekazanie go upoważnionemu
pracownikowi nadleśnictwa – prowadzącemu zajęcia (wypełnione
oświadczenie można przekazać w dniu przeprowadzania zajęć, przed ich
rozpoczęciem).
14. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po dokonaniu uprzedniej rezerwacji
osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu:
-52 360 53 91, 578 598 888 (Weronika Wróblewska - zajęcia na ścieżce
edukacyjnej w parku przy biurze Nadleśnictwa Żołędowo lub inne, adres:
Żołędowo, ul. Parkowa 4A, 86-031 Osielsko)
-52 381 53 26, 604 213 315 (Zbigniew Sikora – zajęcia w Leśnictwie
Kruszyn, adres: Zielonczyn, ul. Spacerowa 131, 86-014 Sicienko)

