Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Syców
z dnia 23.07.2020 r.

REGULAMIN
UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH,
PROWADZONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW NADLEŚNICTWA SYCÓW NA TERENIE
ARBORETUM LEŚNEGO
I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
1)

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Nadleśnictwo Syców jest:

a)

zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu,

b)

przesłanie na adres: sycow@poznan.lasy.gov.pl wypełnionego formularza rezerwacji zajęć
edukacyjnych na minimum siedem dni przed planowanym przyjazdem,

c)

potwierdzenie rezerwacji przez pracownika nadleśnictwa drogą elektroniczną.

2)

W przypadku przesłania formularza bez bezpiecznego podpisu elektronicznego zgłaszający
jest zobligowany do uzupełnienia podpisu w dniu zajęć przed ich rozpoczęciem.

3)

Rezygnacja z zajęć następuje w sytuacji, gdy zgłaszający złoży ustną bądź pisemną
rezygnację minimum na dwa dni przed ich ustalonym terminem.

II.

DANE OSOBOWE:

1)

Składając zgłoszenie uczestnictwa, zgłaszający w imieniu uczestników wyraża zgodę
na umieszczenie danych osobowych w bazie organizatora oraz na przetwarzanie tych
danych dla celów związanych z realizacją zorganizowanych zajęć.

2)

Podanie danych osobowych przez zgłaszającego oraz zgoda na ich przetwarzanie
są niezbędne do przyjęcia zgłoszenia i realizacji zajęć.

3)

Zgłaszający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

4)

Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozp. o ochronie danych) oraz ustawą z dnia
10 maja 2018 roku z ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm).

5)

Zgodnie z ww. rozporządzeniem uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane,
ich poprawiania oraz do żądania usunięcia ich z bazy.

6)

Żądanie usunięcia danych osobowych z bazy przed rozpoczęciem zajęć lub w ich trakcie jest
równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w zajęciach.

III. ORGANIZACJA ZAJĘĆ:
1)

Zajęcia prowadzone są od kwietnia do października w dni robocze w godzinach od 8:00
do 15:00. Czas trwania zajęć wynosi od 1 do 3 godzin.

2)

W święta państwowe i narodowe wolne od pracy nie organizuje się zajęć.
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3)

W uzasadnionych przypadkach, kiedy zgłaszający z przyczyn od niego niezależnych
nie może uczestniczyć w zajęciach w godz. jak w pkt. 1 (np.: zgłaszającym jest Ośrodek
Kultury, PTTK itp.) istnieje możliwość zorganizowania zajęć w godzinach popołudniowych,
sobotę lub niedzielę po uzyskaniu zgody Nadleśniczego.

4)

Optymalna ilość uczestników zajęć waha się od 15 do 25 osób. W przypadku większych grup
uczestnicy zajęć podzieleni są przez prowadzącego na mniejsze podgrupy.

5)

Maksymalna liczba osób mieszczących się w obiekcie edukacyjno-administracyjnym
to 120 osób.

6)

Uczestnicy zajęć powinni dostosować swój ubiór do warunków pogodowych i pory roku.
Preferowana odzież to wygodne, pełne obuwie, spodnie z długimi nogawkami oraz bluzka
z długim rękawem oraz kurtka przeciwdeszczowa etc.

7)

Opiekun grupy ma obowiązek przed przystąpieniem do zajęć:

a)

zapoznać się szczegółowo z niniejszym regulaminem,

b)

zapoznać się z zagrożeniami jakie mogą wystąpić podczas zajęć (ukąszenia, alergie itp.),

c)

zapoznać

uczestników

z

niniejszym

regulaminem

oraz

zasadami

bezpieczeństwa

i sposobem zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku, miejscem i charakterem
prowadzonych zajęć, zagrożeniami jakie mogą wystąpić podczas zajęć (alergie, ukąszenia
itp.), preferowaną odzieżą i obuwiem (w zależności od charakteru zajęć i przewidywanych
warunków atmosferycznych),
d)

uzyskać zgodę od rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w zajęciach
dla uczestników niepełnoletnich,

e)

zapewnić środki do udzielenia pierwszej pomocy (apteczka pierwszej pomocy),

f)

dopilnować, aby każdy z uczestników zajęć był objęty ubezpieczeniem od następstw
nieszczęśliwych wypadków.

8)

W trakcie trwania zajęć opiekun grupy ma obowiązek przez cały czas:

a)

sprawować opiekę nad powierzonymi mu uczestnikami oraz sprawdzać ich stan liczbowy,

b)

sprawować nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

c)

czynnie pomagać i współdziałać z prowadzącym zajęcia w zakresie realizacji programu
i harmonogramu oraz nadzorować wykonywanie zadań przydzielonych uczniom.

9)

Organizator zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny termin lub odwołania zajęć
z przyczyn od niego niezależnych na dwa dni przed uzgodnionym terminem.

IV. BEZPIECZEŃSTWO
1)

Podczas

zajęć

uczestnik

znajduje

się

pod

opieką

opiekunów

wyznaczonych

przez zgłaszającego.
2)

Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych prowadzącego zajęcia.
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3)

Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia (terenu), w którym odbywają się
zajęcia bez wiedzy i zgody prowadzącego zajęcia.

4)

Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających
oraz palenia wyrobów tytoniowych.

5)

Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia materiałów edukacyjnych poza miejsce
prowadzenia zajęć bez zgody prowadzącego zajęcia.

6)

Uczestników zajęć obowiązuje przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób,
a także przepisów bhp i p.poż. obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach i na terenie
całego Nadleśnictwa.

7)

W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się
do poleceń organizatora lub prowadzącego zajęcia.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1)

Nadleśnictwo Syców zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych
osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych
z działalnością Nadleśnictwa Syców. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem
akceptacji na przetwarzanie danych uczestnika, wykorzystanie wizerunku uczestnika
oraz wykonanych przez niego prac, utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach
promocyjnych i reklamowych.

2)

W sprawach nieujętych w regulaminie zajęć decyzje podejmuje Nadleśniczy.

3)

Nadleśnictwo nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe
wypadki uczestników, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa
oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zgubione, skradzione, zniszczone,
jak również za skutki ukąszeń lub ugryzień powstałych w trakcie pobytu na terenie
Nadleśnictwa Syców.

VI. PRZEPISY KOŃCOWE
1)

Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie.

2)

Organizator nie zapewnia transportu na prowadzone przez siebie zajęcia, ani wyżywienia
w trakcie ich trwania.

3)

Nadleśniczy zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

