Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 18 Dyrektora RDLP w Olsztynie
z dnia 23.03.2019
zn. spr.: ZO.7161.6.2019

Regulamin uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej
na terenie Nadleśnictw z obszaru RDLP w Olsztynie
1. Edukacja leśna obejmuje zagadnienia dotyczące wiedzy o ekosystemach leśnych,
realizacji prawidłowej gospodarki leśnej przy założeniach trwałości i ciągłości lasów
oraz Edukacji Dla Zrównoważonego Rozwoju.
2. Zajęcia

z

zakresu

edukacji

leśnej

prowadzą

pracownicy

jednostek

Lasów

Państwowych, posiadający wykształcenie o kierunku leśnym lub przyrodniczym.
3. Zajęcia

z

edukacji

leśnej

regulowane

niniejszym

regulaminem

dotyczą

zorganizowanych grup odbiorców dzieci, młodzieży i dorosłych.
4. Zajęcia dydaktyczne odbywają się przy udziale maksymalnie 30 osób. Grupy
powyżej 30 osób są traktowane, jako wycieczki edukacyjne.
5. Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach pracy nadleśnictwa. Zajęcia planowane
w trakcie dni wolnych, świątecznych lub godzin popołudniowych odbywają się na
podstawie indywidualnej zgody Nadleśniczego.
6. Zajęcia prowadzone są na terenach leśnych w oparciu o istniejącą w nadleśnictwie
infrastrukturę edukacyjną taką jak ścieżki edukacyjne, wiaty, ośrodki, izby edukacyjne,
szkółki leśne i inne obiekty z uwzględnieniem lokalnej specyfiki nadleśnictw.
7. Nadleśnictwo nie pobiera opłat za prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu
edukacji leśnej. Świadczenia związane z dojazdem uczestników, cateringiem czy
organizacją ogniska, nie mieszczą się w ramach zajęć dydaktycznych.
8. Tematyka, program zajęć, czas trwania i termin spotkania jest uzgadniany z
prowadzącym zajęcia – upoważnionym w tym zakresie pracownikiem nadleśnictwa.
9.

Udział w zajęciach może rezerwować przedstawiciel placówki oświatowej,
opiekuńczo - wychowawczej oraz organizacji, stowarzyszenia nie prowadzących
działalności zarobkowej w zakresie edukacyjnym, turystyki i rekreacji, zwany dalej

Zgłaszającym.
10. Zgłoszenia do udziału przyjmowane są i potwierdzane na min. 5 dni roboczych
przed ich planowanym spotkaniem w formie pisemnej (mailowo lub tradycyjnie)
Informacje o kontaktach dostępne są na stronie www.olsztyn.lasy.gov.pl/kontakt lub
na stronach internetowych poszczególnych nadleśnictw.
11. Zgłoszenie powinno zawierać datę, czas trwania, liczbę i wiek uczestników i temat.
12. O rezygnacji lub chęci zmiany terminu zajęć należy niezwłocznie
poinformować nadleśnictwo.
13. Nadleśnictwo ma prawo odwołać lub przerwać zajęcia w przypadku wystąpienia
niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń mogących zagrozić
bezpieczeństwu i zdrowiu uczestników.
14. Nadleśnictwo zobowiązuje się do poinformowania Zgłaszającego o zagrożeniach,
jakie mogą powstać w miejscach odbywania zajęć na terenie wszelkich obiektów,
w tym infrastruktury leśnej.
15. Zgłaszający jest zobowiązany do powiadomienia uczestników zajęć (w przypadku
nieletnich – opiekunów/rodziców) o zagrożeniach wynikających z przebywania na
terenach leśnych oraz zasadach bezpiecznego przebywania na terenach leśnych,
16. Zgłaszający bierze odpowiedzialność za ewentualne następstwa zagrożeń,
o których mowa w pkt. 14.
17. Za rzeczy pozostawione bez opieki w czasie zajęć dydaktycznych i wycieczek
edukacyjnych Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności materialnej.
18. Zgłaszają cy zobo wiązu je się do sprawowania nadzoru organizacyjnego
i wychowawczego, w tym: posiadania środków pierwszej pomocy (apteczka) oraz
udziału osoby posiadającej stosowne umiejętności do udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej.
19. W przypadku umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń małej architektury,
elementów infrastruktury edukacyjnej czy pomocy dydaktycznych Nadleśnictwo
wystąpi do Zgłaszającego z roszczeniem rekompensaty za zniszczone mienie.
20. Warunkiem przeprowadzenia zajęć jest podpisanie przez Zgłaszającego lub osobę
odpowiedzialną za grupę „Oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem zajęć”.

