Regulamin uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych na terenie
Nadleśnictwa Woziwoda
§1
Informacje ogólne
1. Zajęcia edukacyjne realizowane na terenie Nadleśnictwa Woziwoda prowadzone są z
wykorzystaniem bazy edukacyjnej, w szczególności w oparciu o dwa podstawowe obiekty:
a) Zieloną Szkolę (ZS)- schronisko młodzieżowe, przeznaczone do kilkudniowej edukacji,
które zapewnia noclegi dla maksymalnie 45- osobowej grupy;
b) Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej (OEPL). Organizowane tu są zajęcia dla grup
przyjeżdzających do nadleśnictwa na pobyt jednodniowy (kilkugodzinny).
2. Osobą odpowiedzialną za organizację działań edukacyjnych z ramienia nadleśnictwa jest
specjalista SL ds. edukacji.
3. Prowadzącymi zajęcia są pracownicy nadleśnictwa lub opiekunowie grup.
4. Przed przyjazdem należy zapoznać się z propozycją zajęć do realizacji z wykorzystaniem
obiektów edukacyjnych nadleśnictwa i przyległych terenów leśnych, przedstawioną na
stronie internetowej nadleśnictwa, w zakładce „Edukacja”. Tematyka, plan zajęć oraz inne
szczegóły pobytu wymagają wcześniejszego uzgodnienia.
5. Zajęcia edukacyjne są prowadzone przez leśników w godzinach pracy nadleśnictwa (7.0015.00). Tylko w uzasadnionych przypadkach, odbywają się poza wskazanymi godzinami.
§2
Rezerwacja zajęć
1. Uczestnictwo w zajęciach wymaga wcześniejszego, wstępnego, telefonicznego uzgodnienia
terminu ze wskazanym w §1.2 pracownikiem pod numerem telefonu 52 33 60 935 (52 3360
910- sekretariat nadleśnictwa)
2. Organizator wyjazdu edukacyjnego dokonuje przesłania elektronicznego arkusza
rezerwacyjnego, zawierającego podstawowe informacje, niezbędne do zaplanowania zajęć.
Arkusze odrębne dla każdego z obiektów (OEPL, ZS) są dostępne na stronie internetowej
nadleśnictwa www.torun.lasy.gov.pl, w zakładce Edukacja/Oferta edukacyjna/Rezerwacja
zajęć.
3. Po otrzymaniu formularza pracownik powiadamia organizatora o przyjęciu rezerwacji. W
przypadku rezerwacji pobytu w obiekcie Zielonej Szkoły wymagane jest dokonanie
przedpłaty o wysokości 50% należności za pobyt.
4. W przypadku zmiany zamówienia lub rezygnacji z pobytu w Zielonej Szkole w terminie
krótszym niż 2 tygodnie od daty umówionego przyjazdu nadleśnictwo nie zwraca przedpłaty.
Przedpłata zwracana jest w całości wyłącznie szkołom.
5. Całość opłaty za usługi powinna być uiszczona z góry lub bezpośrednio po skorzystaniu z
usługi edukacyjnej, w kasie nadleśnictwa lub na konto bankowe o numerze 71 2030 0045
1110 0000 0071 3620. Tylko w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się dokonania zapłaty
w innym uzgodnionym terminie.
6. Za usługę zostanie wystawiona faktura VAT. Dane do faktury należy przesłać w formularzu
zgłoszeniowym. Po wystawieniu faktury nie będzie możliwości jej korekty.
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§3
Bezpieczeństwo podczas zajęć, odpowiedzialność za uczestników i mienie
1. Za bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć organizowanych na terenie Nadleśnictwa
Woziwoda oraz w czasie wolnym od zajęć odpowiedzialność ponoszą opiekunowie grup.
2. Uczestnicząc w zajęciach prowadzonych w lesie należy wziąć pod uwagę występowanie
naturalnych zagrożeń dla zdrowia:
a) ze strony organizmów żywych (możliwość ukąszeń przez owady, kleszcze, żmije oraz
poparzeń i alergii wynikających z kontaktu z niektórymi roślinami);
b) z tytułu poruszania się po terenach leśnych (ze strony spadających gałęzi i innych części
drzew, potknięcia i poślizgnięcia się na nierównym terenie),
c) wynikających z samowolnego oddalenia się od grupy (możliwość zabłądzenia);
d) powstałych w wyniku oddziaływania niekorzystnych warunków atmosferycznych (deszcz,
oblodzenie), narażających zdrowie użytkowników. Mogą one powodować poślizgnięcia
na drewnianych elementach infrastruktury, np. na schodach punktów widokowych. W
celu ochrony przed zagrożeniami konieczne jest też dostosowanie ubioru do realiów
panujących w terenie,
e) mogących być spowodowanych przez poruszające się po drogach leśnych pojazdy
osobowe, maszyny lub pojazdy transportowe uczestniczące w prowadzeniu gospodarki
leśnej.
3. Do obowiązków organizatora pobytu na terenie nadleśnictwa, które powinny być dopełnione
przed przystąpieniem do zajęć terenowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników
należy:
a) uzyskanie zgody od prawnych opiekunów na wyjazd dzieci, poinformowanie uczestników
oraz ich rodziców o ewentualnych zagrożeniach występujących w lesie,
b) zadbanie aby ubiór grupy był swobodny, dostosowany do pogody i warunków terenowych
( np. spodnie z długimi nogawkami, nakrycie głowy, kurtka przeciwdeszczowa)
c) zadbanie aby małoletni uczestnicy dzieci byli zaopatrzeni w posiłek, zimne lub ciepłe
napoje ( w zależności od warunków atmosferycznych panujących w lesie).
4. Podczas zajęć edukacyjnych prowadzonych przez leśników opiekunowie muszą być obecni
przez cały czas trwania zajęć, dbając o utrzymanie dyscypliny i bezpieczeństwo dzieci oraz
pomagać w prowadzeniu zajęć.
5. Za zniszczenia spowodowane przez uczestników podczas trwania zajęć edukacyjnych
odpowiadają i ponoszą odpowiedzialność opiekunowie grup. Są oni zobowiązani do
wyegzekwowania zwrotu kosztów powstałych strat przez sprawcę szkody lub ich osobistego
pokrycia.
6. Za wypadki powstałe w wyniku nierozważnego stosowania, niezgodnie z przeznaczeniem
elementów infrastruktury leśnej, budynków lub wyposażenia obiektów nadleśnictwo nie
odpowiada.
7. Obowiązkiem uczestników zajęć edukacyjnych jest odpowiednie zabezpieczenie
pozostawionych rzeczy osobistych. Nadleśnictwo Woziwoda nie ponosi odpowiedzialności
za straty wynikłe w tym zakresie.
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8. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do:
a) utrzymywania porządku w lesie i przestrzegania zakazów wskazanych w art 30. ustawy o
lasach,
b) przestrzegania zakazu uczestnictwa w zajęciach pozostając pod wpływem środków
odurzających lub alkoholu,
c) przestrzegania znaków i zapisów na tablicach informacyjnych znajdujących się w terenie,
d) korzystania z lasu zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi,
9. Nadleśnictwo może wnieść dodatkowe obostrzenia dla uczestników zajęć korzystających z
terenu jeśli uzna to za konieczne, dla realizacji celów bezpieczeństwa.
10. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wypadków na osobie lub w
mieniu jakie mogą powstać u uczestników zajęć oraz za szkody powstałe na skutek pożaru
lasu, wiatrołomów, wywrotów drzew, nagłych, nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych
oraz oddziaływania flory i fauny leśnej.
11. Rozpalenie ogniska może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody pracownika nadleśnictwa
prowadzącego zajęcia, w miejscach do tego wyznaczonych.
12. Osoby przebywające w lesie w trakcie zajęć zobowiązują się do podporządkowania się
poleceniom wydawanym przez pracowników nadleśnictwa , jeśli wskazują one na powstałe
naruszenia lub ich działania i służą zapewnieniu bezpieczeństwa osób, mienia i ochrony lasu.

§4
Pozostałe uregulowanie i zasady uczestnictwa w zajęciach

1. Przed przyjazdem organizatorzy oraz uczestnicy pobytu zobowiązani są do zapoznania się z
regulaminami obiektów edukacyjnych, zasadami uczestnictwa w zajęciach oraz do ich
przestrzegania. Regulaminy są zamieszczone na stronie internetowej Nadleśnictwa
Woziwoda w zakładce Edukacja/Oferta edukacyjna/Program, tematyka zajęć
2. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych na naszym terenie traktujemy jako akceptację
warunków zawartych w dokumentach wskazanych w §4.1.
3. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie
i przetwarzanie danych osobowych przez nadleśnictwo na potrzeby zajęć. Informacja
dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dostępna na stronie nadleśnictwa w zakładce
„Ochrona danych osobowych”.
4. Udział dziecka w zajęciach jest jednoznaczny z udzieleniem prawa przez przedstawiciela
ustawowego dziecka (np. rodzic, opiekun) do nieodpłatnego wykorzystywania prac
wykonanych przez dziecko, w celu ich publikacji na stronie internetowej Nadleśnictwa
Woziwoda oraz w innych formach działań promocyjnych, czy edukacyjnych na terenie
Nadleśnictwa Woziwoda.
5. Uczestnictwo w zajęciach oznacza zgodę na publikacje materiałów z własnym wizerunkiem.
6. W zakresie spraw nienormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje pracownik
nadleśnictwa prowadzący edukację w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki.
7. Uwagi i wnioski można składać pod adresem e-mail woziwoda@torun.lasy.gov.pl lub nr
telefonu 52 33 60 910.
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Adres zarządcy obiektu:

Niezbędne numery telefonu:

Nadleśnictwo Woziwoda

112 - numer alarmowy,

Woziwoda 3

997 - Policja,

89-504 Legbąd

998 - Straż Pożarna,

Tel. 52 33 60 910

999 - Pogotowie Ratunkowe.

e-mail: woziwoda@torun.lasy.gov.pl

Kontakt do pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie zajęć: 696 029 395
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