Załącznik nr 1 do Karty Zgłoszeniowej

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z FORM EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ
PROWADZONEJ PRZEZ PRACOWNIKÓW NADLEŚNICTWA MIELEC
1.

Edukacja przyrodniczo – leśna, prowadzona przez pracowników Nadleśnictwa Mielec
odbywa się w Powiatowym Centrum Edukacji Przyrodniczej im. Władysława Szafera,
zwanym dalej Centrum oraz na ścieżkach przyrodniczo – leśnych oraz terenach leśnych
Nadleśnictwa Mielec.

2.

Edukacja przyrodniczo – leśna prowadzona przez Nadleśnictwo Mielec jest bezpłatna.

3.

Nadleśnictwo nie bierze odpowiedzialności, za koszty poniesione przez jednostkę
zgłaszającą.

4.

Zajęcia edukacyjne mogą odbywać się przy udziale maksymalnie 18 osób. Większe grupy,
traktowane są jako przyjeżdżające na wycieczkę, a nie na zajęcia edukacyjne, co wiąże się
z różnicami w programie wizyty.

5.

Zajęcia edukacyjne, to prelekcja połączona z zajęciami indywidualnymi, takimi jak: gry
planszowe, zajęcia plastyczne, indywidualne korzystanie z infrastruktury Centrum oraz
możliwość wyjścia w teren, natomiast wycieczka polega wyłącznie na prelekcji oraz
możliwość wyjścia w teren.

6.

Nadleśnictwo dysponuje miejscem do zorganizowania ogniska/grilla. Zapewnienie osób
do obsługi, transport prowiantu i materiałów potrzebnych do organizacji posiłku,
wyżywienia dla uczestników oraz wszelkie koszty związane z organizacją posiłku, leżą po
stronie jednostki zgłaszającej.

7.

Uczestnikami zajęć w Nadleśnictwie Mielec są grupy zorganizowane, głównie w wieku
przedszkolnym i szkolnym.

8.

Grupy zgłaszane są przez placówki oświatowe, opiekuńczo – wychowawcze oraz
organizacje nieprowadzące działalności komercyjnej w zakresie turystyki.

9.

Grupy mogą uczestniczyć w zajęciach w ramach jednego lub kilku jednocześnie bloków
tematycznych.

10. Zajęcia odbywają się w dni robocze, od 9:00 do 13:00.
11. Zajęcia w dni wolne od pracy, mogą odbyć się wyłącznie po uzgodnieniu terminu oraz
miejsca z pracownikiem Nadleśnictwa prowadzącym zajęcia.
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12. Zajęcia edukacyjne, w zakresie merytorycznym, prowadzone są przez pracownika
Nadleśnictwa.
13. Pracownicy prowadzący zajęcia w Centrum oraz podczas wyjścia w teren, w czasie
trwania zajęć nie sprawują opieki pedagogicznej ani nie odpowiadają za nadzór
wychowawczy nad uczestnikami.
14. Opiekę nad grupą sprawują nauczyciele – opiekunowie, wskazani na karcie
zgłoszeniowej, którzy odpowiadają także za dyscyplinę i bezpieczeństwo uczestników
zajęć.
15. 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.
16. 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.
17. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe wyłącznie po dokonaniu rezerwacji osobiście lub
telefonicznie pod numerem 17 747 69 80 oraz przesłaniu faxem (17 7476971), pocztą
elektroniczną (mielec@krosno.lasy.gov.pl), pocztą tradycyjną (na adres: Nadleśnictwo
Mielec, ul. Partyzantów 11, 39-300 Mielec) lub w inny skuteczny sposób wypełnionej,
podpisanej karty zgłoszeniowej, nie później niż 4 dni przed planowanym terminem
przyjazdu. Jeśli karta zgłoszeniowa została przesłana w inny sposób niż pocztą tradycyjną,
podpisany oryginał karty, należy dostarczyć do Nadleśnictwa najpóźniej w dniu zajęć,
przed ich rozpoczęciem.
18. W przypadku braku możliwości przyjazdu w ustalonym terminie, jednostka zgłaszająca
jest zobowiązana zawiadomić Nadleśnictwo o rezygnacji z rezerwacji, nie później niż 3
dni przed planowanym przybyciem.
19. Wprowadzenie zakazu wstępu do lasu Zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Mielec
(zamieszczone m.in. na stronie internetowej Nadleśnictwa), z tytułu klęski żywiołowej,
czy zagrożenia pożarowego automatycznie odwołuje realizację, w przypadku zajęć
w terenie, o czym Nadleśnictwo powiadamia zainteresowaną placówkę.
20. Przedstawiciel Nadleśnictwa ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w przypadku
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niezgodnego z przyjętymi zasadami współżycia społecznego zachowania grupy,
niezgodnego ze zgłoszeniem stanu osobowego opiekunów lub liczby podopiecznych.
21. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych zajęcia zostaną ograniczone
do zajęć kameralnych, z wykluczeniem zajęć terenowych.
22. 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,
trującymi, 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 i pojazdów mających prawo poruszać się po terenie
leśnym.
23. Jednostka zgłaszająca bierze odpowiedzialność za ewentualne następstwa zagrożeń,
o których mowa w pkt. 22.
24. Opiekun – nauczyciel zobowiązany jest do posiadania przy sobie podręcznej apteczki,
wyposażonej w środki pierwszej pomocy oraz posiadania umiejętności skutecznego
udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.
25. Za szkody wynikłe z winy uczestników zajęć, takie jak zniszczenie eksponatów, pomocy
dydaktycznych, sprzętu audiowizualnego i innych będących wyposażeniem Centrum oraz
za szkody w infrastrukturze obiektów Nadleśnictwa Mielec, odpowiada materialnie
i prawnie rodzic/prawny opiekun uczestnika lub w przypadku osób dorosłych – sami
uczestnicy.
26. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach osobom nietrzeźwym, po spożyciu alkoholu lub
środków odurzających.
27. Uczestnikom zajęć zabrania się palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz
środków odurzających.
28. Opiekunowie - nauczyciele grupy odpowiadają za:
a) strój uczestników dostosowany do warunków w jakich prowadzone będą zajęcia,
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zwłaszcza dotyczy to zajęć terenowych;


wyjście w teren (niezależnie od pogody) możliwe jest wyłącznie w obuwiu
zabudowanym,



ubiór należy dostosować do aktualnych warunków atmosferycznych,

b) zachowanie uczestników zgodnie z wymaganiami BHP, w tym:


przestrzeganie zakazu spożywania posiłków podczas zajęć dydaktycznych w Centrum,



przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz środków
odurzających,



przestrzeganie zakazu samowolnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania
pomocy dydaktycznych, obiektów edukacyjnych oraz infrastruktury rekreacyjnoturystycznej znajdujących się na terenie Centrum oraz podczas wyjścia w teren,



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, na którym odbywają się zajęcia;

c)

przestrzeganie przez uczestników wskazówek prowadzącego zajęcia.

29. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia środka
transportu uczestników zajęć w terenie leśnym.
30. Opiekun - nauczyciel grupy jest zobowiązany, do zgłoszenia pracownikowi Nadleśnictwa
Mielec przed wyjazdem grupy, wszelkich zaistniałych podczas zajęć zdarzeń.
31. Obowiązkiem uczestników zajęć jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych rzeczy
osobistych. Nadleśnictwo Mielec nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym
zakresie.
32. Miejsca w których odbywają się zajęcia:
- Powiatowe Centrum Edukacji Przyrodniczej im. Władysława Szafera
- ścieżka edukacyjna „Do bobra”,
- ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Podróżnik”,
- ścieżka dydaktyczna Ostrowy,
- ścieżka dydaktyczna Trześń.

