REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZIELONEJ SZKOŁY (ZS)
W NADLEŚNICTWIE WOZIWODA
I.

Ogólne zadania:
1. Organizowanie zajęć z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej dla dzieci
i młodzieży, studentów oraz osób dorosłych z wykorzystaniem bazy
edukacyjnej nadleśnictwa.
2. Organizowanie akcji i innych form zajęć mających na celu edukację
przyrodniczo – leśną społeczeństwa.
3. Zielona Szkoła jest bazą noclegową dla grup przyjeżdżających do nadleśnictwa
na kilkudniowe zajęcia z zakresu edukacji leśnej organizowanej przez
nadleśnictwo lub inne podmioty. Dodatkowo służy turystyce.

II.

Cele działalności:
1. Realizacja celów i treści edukacji leśnej
2. Kształtowanie odpowiednich postaw społeczeństwa i wobec przyrody, w tym
świadomości na temat potrzeb racjonalnego użytkowania lasu i ochrony
istniejących walorów przyrodniczych.
3. Zapewnianie społeczeństwu ukierunkowanego dostępu do obszarów leśnych.
4. Umacnianie współpracy instytucji zajmujących się edukacją ekologiczną.

III. Adresaci działalności:
1.
2.
3.
4.

Dzieci i młodzież szkolna, studenci oraz osoby dorosłe
Organizacje publiczne skupiające dzieci i młodzież.
Nauczyciele.
Grupa zawodowa leśników.

IV. Zasięg działania
Zasięg działania jest nieograniczony
.
V.

Lokalizacja i opis funkcji obiektu
1. ZS zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Nadleśnictwa
Woziwoda, przylegając do pola namiotowego znajdującego się przy rzece
Brdzie
2. W obiekcie Zielonej Szkoły znajduje się:
- sala wykładowa,
- pokoje z miejscami noclegowymi dla maksymalnie 45 osób
- pomieszczenia kuchenne,
- zaplecze dydaktyczne,
- szatnia,
- sanitariaty.
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3. Obiekty i powierzchnie dydaktyczne wykorzystywane do realizacji zadań
edukacyjnych usytuowane są na terenie Nadleśnictwa Woziwoda w niedalekiej
odległości od ZS. Zaliczają się do nich:
a) Ośrodek Edukacji Przyrodniczo Leśnej
b) Ścieżka przyrodniczo-leśna
c) stodoła edukacyjno-wystawowa
d) zielone klasy
e) rezerwaty przyrody - głównie: „Jeziorka Kozie”, „Dolina Rzeki Brdy”
f) Zielony Punkt Kontrolny

VI. Zasady korzystania z obiektu
1. Zielona Szkoła jest schroniskiem młodzieżowym udostępnianym grupom
zorganizowanym do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji leśnej. Dodatkowo
jest wykorzystywana turystycznie.
2. Organizator pobytu dla grupy, której został udostępniony obiekt jest w pełni
odpowiedzialny materialnie za powierzony budynek wraz z wyposażeniem.
Zobowiązany jest do wyegzekwowania zwrotu kosztów zniszczeń obiektu
i wyposażenia, dokonanych przez podopiecznych lub ich osobistego pokrycia.
3. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem
nieprawidłowego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem) elementów
wyposażenia.
4. Organizator pobytu zobowiązany jest do zdania obiektu w stanie nie gorszym
niż go przejął.
5. Obiekt powinien być utrzymany podczas pobytu i przygotowany do zdania
pracownikowi nadleśnictwa według zasad:
a) obowiązkiem użytkowników jest bieżące wynoszenie śmieci z pokoi,
b) nie spożywa się posiłków na łóżkach,
c) nie wynosi się pościeli, koców oraz mebli na zewnątrz budynku,
d) za zabrudzenie materacy łóżek, koców i ścian w obiekcie nadleśnictwo
może naliczyć dodatkowe opłaty, pokrywające koszty prania wyposażenia
i malowania ścian.
e) podczas wykwaterowania z pokoi pościel powinna być zdjęta z kołder
i poduszek. Każdy komplet, na który składa się pościel, kołdra, poduszka
i koc należy pozostawić ułożony na łóżku.
f) w pokojach, ze względów bezpieczeństwa nie należy siadać na parapetach
okien.
g) nie należy wnosić alkoholu i spożywać go na terenie obiektu, palić
papierosów,
h) nie należy wynosić mebli z pokoju, a w razie konieczności ich
przemieszczenia obowiązkowo odnosimy je na miejsce.
6. Przez okres pobytu uczestników organizator jest zobowiązany do utrzymania
czystości w ZS i jej najbliższym sąsiedztwie.
7. Nadleśnictwo nie organizuje posiłków dla osób przebywających w obiekcie,
wyżywienie należy zapewnić sobie we własnym zakresie lub skorzystać z
usług cateringu. Nie organizuje również spływów i wycieczek
krajoznawczych.
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8. Nadleśnictwo Woziwoda nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo
i straty materialne osób przebywających w ZS. Odpowiedzialność za
bezpieczeństwo uczestników spoczywa na opiekunach grupy.
9. Nadleśnictwo Woziwoda w ramach pobytu o charakterze edukacyjnym
zapewnia uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez
leśników.
10. Zajęcia edukacyjne realizowane w ramach pobytu w ZS przez pracowników
nadleśnictwa są bezpłatne.
11. Zajęcia o których mowa w punkcie 9. odbywają się w godzinach pracy
nadleśnictwa w wymiarze uzgodnionym ze specjalistą Służby Leśnej ds.
edukacji. W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu
mogą się one odbyć w innym czasie.
12. Pozostały czas jest do zagospodarowania przez opiekunów wg pomysłów
własnych lub według propozycji przygotowanej przez nadleśnictwo do
samodzielnego przeprowadzenia.
13. Opłaty za korzystanie z ZS pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem
dostępnym u pracownika zajmującego się edukacją lub na stronie internetowej
nadleśnictwa www.woziwoda.torun.lasy.gov.pl/Edukacja
14. Organizator decydując się na przyjazd powinien zapoznać uczestników z
regulaminami ustalonymi przez Nadleśnictwo Woziwoda dot. prowadzenia
zajęć edukacyjnych oraz korzystania z obiektów nadleśnictwa i zobowiązać ich
do zastosowania się do obowiązujących zasad.
15. Na prośbę organizatora nadleśnictwo może przygotować drewno na ognisko
podczas którego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ochrony
przeciwpożarowej na terenach leśnych. Za przygotowanie ogniska jest
pobierana opłata, według obowiązującego cennika.
VII. Pozostałe uregulowania
1. ZS prowadzona jest przez Specjalistę Służby Leśnej ds. edukacji leśnej
zajmującego się sprawami edukacji przy współpracy z kadrą kierowniczą.
2. Bezpośrednim przełożonym pracownika prowadzącego ZS jest Nadleśniczy
Nadleśnictwa Woziwoda.
3. Zielona Szkoła jest dostępna przez cały rok.
4. Jest obiektem przeznaczonym wyłącznie dla pobytów grupowych, nie
udostępniamy jej pojedynczym osobom. Osoby indywidualne mogą skorzystać
z noclegów oferowanych w pokojach gościnnych nadleśnictwa.
5. Rezerwacji można dokonywać drogą telefoniczną oraz elektroniczną
z wykorzystaniem strony internetowej nadleśnictwa (formularza
zgłoszeniowego) lub poczty elektronicznej.
6. Grupy przyjeżdżające na zajęcia do ZS nie mogą być liczniejsze niż 45 osób z
powodu ograniczonej ilości miejsc noclegowych.
7. Nadleśnictwo może wnieść dodatkowe obostrzenia dla osób korzystających z
ZS jeśli uzna to za konieczne dla realizacji celów bezpieczeństwa.
8. Osoby przebywające w obiekcie są zobowiązane do bezwzględnego
podporządkowania się poleceniom wydawanym przez pracowników Służby
Leśnej lub innym pracownikom nadleśnictwa, jeśli wskazują one na powstałe
naruszenia lub ich działania służą bezpieczeństwo osób, mienia i ochrony lasu.

3

9. W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzygnięcia
podejmuje właściwy pracownik nadleśnictwa odpowiedzialny za
funkcjonowanie obiektu.
10. Wnioski można składać pod adresem e-mail woziwoda@torun.lasy.gov.pl lub
nr telefonu 52 33 60 910
11. W przypadku powstałego zagrożenia należy niezwłocznie powiadomić
odpowiednie służby oraz pracownika odpowiedzialnego za obiekt.
Adres zarządcy obiektu:
Nadleśnictwo Woziwoda
Woziwoda 3
89-504 Legbąd
Tel. 52 33 60 910
e-mail: woziwoda@torun.lasy.gov.pl

Niezbędne numery telefonu:
112 - numer alarmowy,
997 - Policja,
998 - Straż Pożarna,
999 - Pogotowie Ratunkowe.

kontakt do pracownika odpowiedzialnego
za obiekt : 696 029 395
,
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