Załączniki nr 1
do zarządzenia nr 3/2016
Nadleśniczego Nadleśnictwa Gniewkowo
z dnia 2.02.2016
Zn. Spr.: ZG.7161.04.2016.JP.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH Z ZAKRESU EDUKACJI
PRZYRODNICZO – LEŚNEJ PROWADZONYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA
GNIEWKOWO

1. Uczestnikami zajęć z edukacji przyrodniczo – leśnej w Nadleśnictwie Gniewkowo 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. Grupy mogą uczestniczyć w zajęciach w ramach jednego lub kilku jednocześnie
bloków tematycznych: zajęcia terenowe, zajęcia w salce edukacyjnej w siedzibie
Nadleśnictwa Gniewkowo, zajęcia na ścieżce edukacyjnej lub inne.
4. Zajęcia

odbywają

się

w

dniach

i

godzinach

pracy

nadleśnictwa

tj. dni robocze od 7:15 do 15:15.
5. Zajęcia edukacyjne, w zakresie merytorycznym, prowadzone są przez pracownika
nadleśnictwa.
6. Opiekę nad grupą sprawują nauczyciele – opiekunowie, wskazani w oświadczeniu (
Załącznik nr 2 ), którzy odpowiadają także za dyscyplinę i bezpieczeństwo uczestników
zajęć.
7. Na każdą rozpoczętą grupę 15 uczestników wymagany jest minimum jeden opiekun
(np. 2 opiekunów

na 16 dzieci). Jeden z opiekunów pełni jednocześnie funkcję

koordynatora zajęć.
8. Program zajęć i ich termin jest uzgadniany i akceptowany przez prowadzącego zajęcia
– upoważnionego przedstawicielem nadleśnictwa na etapie zgłoszenia grupy.
9. Chęć udziału w zajęciach należy zgłosić na minimum 7 dni roboczych przed
planowanym

terminem

ich

przeprowadzenia,

pocztą

elektroniczną

(gniewkowo@torun.lasy.gov.pl), lub tradycyjną (na adres: Nadleśnictwo Gniewkowo,
ul. Dworcowa 10, 88-140 Gniewkowo).

10. Jednostka zgłaszająca jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić nadleśnictwo o
rezygnacji z rezerwacji.
11. Wprowadzenie zakazu wstępu do lasu

(ogłoszone m.in. na stronie internetowej

nadleśnictwa), automatycznie odwołuje realizację zajęć.
12. 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.
13. 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
14. Jednostka zgłaszająca bierze odpowiedzialność za ewentualne następstwa
zagrożeń, o których mowa w pkt. 13.
15. Jednostka zgłaszająca zobowiązana jest do zadbania o odpowiednie środki
prewencyjne, jak repelenty, właściwe terenowe obuwie i odzież uczestników zajęć,
apteczkę pierwszej pomocy oraz zapewnienie uczestnictwa w zajęciach min. jednej
osoby, posiadającej przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
16. Opiekun grupy jest zobowiązany posiadać przy sobie podręczną apteczkę wyposażoną
w środki pierwszej pomocy.
17.

Jednostka

zgłaszająca

odpowiedzialna

jest

materialnie

za

szkody

w infrastrukturze Nadleśnictwa Gniewkowo powstałe w wyniku celowego działania lub
rażących zaniedbań ze strony pracowników (nauczycieli, opiekunów grupy) lub ich
podopiecznych.

18. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach osobom w stanie po spożyciu alkoholu lub
środków odurzających.
19. Uczestnikom zajęć zabrania się palenia tytoniu.
20. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia środka
transportu uczestników zajęć w terenie leśnym.
21. Zajęcia z zakresu edukacji leśnej prowadzone przez Nadleśnictwo Gniewkowo, są
bezpłatne.
22.Bezwzględnym warunkiem przeprowadzenia zajęć jest przesłanie, pocztą
elektroniczną w formie skanu (gniewkowo@torun.lasy.gov.pl), lub tradycyjną (na
adres: Nadleśnictwo Gniewkowo, ul. Dworcowa 10, 88-140 Gniewkowo)
wypełnionego oświadczenia (Załącznik nr 2), na minimum 5 dni roboczych przed
ustalonym terminem zajęć.

