Nadleśnictwo Czerniejewo
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 47/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Czerniejewo
z dnia 30.06.2020 r.

Regulamin uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych przy Izbie edukacji leśnej:
Centrum Leśnej Przygody „Szumi Bór”

§1
Informacje ogólne
1. „Regulamin uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych przy Izbie edukacji leśnej:
Centrum Leśnej Przygody „Szumi Bór” ”, zwany dalej Regulaminem, określa warunki
korzystania z Izby edukacji leśnej: Centrum Leśnej Przygody „Szumi Bór” nazywaną
dalej Izbą edukacji leśnej.
2. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych na terenie nadleśnictwa wiąże się
z akceptacją warunków zawartych w niniejszym Regulaminie. Nadleśnictwo
Czerniejewo zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku nie przestrzegania
niniejszego Regulaminu lub innych przyczyn niezależnych od nadleśnictwa.
3. Przed przyjazdem Rezerwujący, Opiekun/Opiekunowie grupy oraz uczestnicy
zobowiązani są do zapoznania się z ”Regulaminem uczestnictwa w zajęciach
edukacyjnych przy Izbie edukacji leśnej: Centrum Leśnej Przygody „Szumi Bór” ” i
ścieżki edukacyjnej „Szumi Bór” oraz przestrzegania go. Regulamin jest dostępny na
stronie internetowej nadleśnictwa https://czerniejewo.poznan.lasy.gov.pl/turystyka
zakładka Regulaminy.
§2
Rezerwacja zajęć

1. Uczestnictwo w zajęciach wymaga wcześniejszej rezerwacji. Rezerwacja możliwa jest
za
pomocą
Formularza
zgłoszeniowego
dostępnego
na
stronie
internetowej: https://czerniejewo.poznan.lasy.gov.pl/turystyka zakładka Regulaminy.
2. Zgłoszenia rezerwacji dokonuje się drogą mailową przez wysłanie wypełnionego
Formularza zgłoszeniowego na adres: czerniejewo@poznan.lasy.gov.pl .
3. Potwierdzenie rezerwacji dokonywane jest przez Nadleśnictwo Czerniejewo drogą
mailową na adres e-mail wskazany przez Rezerwującego, w ciągu 3 dni roboczych od
daty zgłoszenia rezerwacji. Tylko potwierdzenie rezerwacji dokonane przez
Nadleśnictwo Czerniejewo jest równoznaczne z rezerwacją podanego terminu.
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4. Prowadzącym zajęcia jest pracownik nadleśnictwa nazwany dalej Edukatorem leśnym
lub Opiekun/Opiekunowie grupy.
5. Zajęcia edukacyjne są prowadzone przez Edukatora leśnego od wtorku do piątku w
godzinach od 8:00 do 14:00. W uzasadnionych przypadkach zajęcia edukacyjne mogą
odbyć się w innym terminie niż wskazany. Pierwszeństwo w rezerwacji Izby edukacji
leśnej maja szkoły, przedszkola i inne placówki dydaktyczne, dokonujące rezerwacji
osobiście bez firm pośredniczących.
6. Zajęcia edukacyjne w Izbie edukacji leśnej są bezpłatne. Organizacja ogniska jest
płatna. Opłata za ognisko pobierana jest według stawek zgonie z aktualną Decyzją
Nadleśniczego Nadleśnictwa Czerniejewo w sprawie ustalania opłat za korzystanie z
Izby edukacji leśnej. Zarządzenie dostępne jest na stronie internetowej Nadleśnictwa:
https://czerniejewo.poznan.lasy.gov.pl/turystyka zakładka Regulaminy.
7. Rezerwacji zajęć w Izbie edukacji leśnej należy dokonać minimum 7 dni roboczych
przed planowaną datą zajęć edukacyjnych.
8. Rezygnacja z rezerwacji musi zostać zgłoszona drogą mailową na adres e-mail:
czerniejewo@poznan.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni przed planowaną rezerwacją.
9. W Formularzu zgłoszeniowym należy umieścić informację dotyczącą tematyki zajęć.
Z propozycją zajęć można zapoznać się na stronie internetowej nadleśnictwa:
https://czerniejewo.poznan.lasy.gov.pl/turystyka zakładka Regulaminy.
10. Tematyka zajęć oraz inne szczegóły pobytu wymagają wcześniejszego uzgodnienia z
wyznaczonym pracownikiem nadleśnictwa.

§3
Bezpieczeństwo podczas zajęć, odpowiedzialność za mienie
1. W zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez Edukatora leśnego może
jednocześnie uczestniczyć max.30 osób. W przypadku większej ilości osób należy
utworzyć grupy. Dla grup, które nie biorą udziału w zajęciach z Edukatorem leśnym
zajęcia organizuje Opiekun/Opiekunowie.
2. Na terenie Izby edukacji leśnej: Centrum Leśnej Przygody „Szumi Bór” może
jednocześnie przebywać do 50 osób.
3. Za bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć edukacyjnych oraz w czasie wolnym
od zajęć odpowiedzialność pownoszą wyłącznie Opiekun/Opiekunowie grupy.
4. Opiekun/Opiekunowie grupy zobowiązany jest/są do:
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a) zapoznania uczestników z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić podczas zajęć
(alergie, ukąszenia, kleszcze, możliwość poparzenia, zgubienie się w lesie itd.) oraz
rozpoznanie czy wśród uczestników nie ma przypadków schorzeń lub innych
przeciwwskazań, uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach,
b) zadbania o odpowiednią, dostosowaną do pogody i warunków terenowych odzież
oraz obuwie uczestników,
c) zapewnienia sił i środków do udzielania pierwszej pomocy,
d) zadbanie, aby małoletni uczestnicy zostali poinformowani o zaopatrzeniu we
własnym zakresie w posiłek i napoje (ciepłe lub zimne w zależności od warunków
atmosferycznych).
5. Podczas zajęć edukacyjnych prowadzonych przez Edukatora leśnego,
Opiekun/Opiekunowie grupy musi/muszą być obecny/obecni przez cały czas trwania
zajęć, dbając o utrzymanie dyscypliny i bezpieczeństwo uczestników oraz czynnie
uczestniczyć w zajęciach. Rola Edukatora leśnego to wyłącznie prowadzenie zajęć.
Edukator nie może przejąć opieki nad dziećmi.
6. Ognisko można zorganizować w terminach i godzinach zgodnie z §2 ust. 5.
7. Ognisko można zorganizować tylko wtedy, gdy nie ma zagrożenia pożarowego (0) lub
stopień zagrożenia pożarowego jest mały (1) lub średni (2). Aktualny stopień
zagrożenia pożarowego należy obowiązkowo sprawdzić na stronie internetowej
http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/
8. W przypadku dużego stopnia zagrożenia pożarowego (3) zgoda na rozpalenie ogniska
zostaje odwołana. W szczególnych przypadkach zgodna na rozpalenie ogniska może
zostać odwołana również przy średnim stopniu zagrożenia pożarowego (2).
W przypadku odwołania zgody na rozpalenie ogniska Rezerwujący nie ponosi kosztów
organizacji ogniska.
9. Opiekun/Opiekunowie grupy zobowiązany jest/są do utrzymania ognia w obrębie
wyznaczonego paleniska oraz posiadania środków i sił do skutecznego ugaszenia
ogniska (woda, łopata) oraz do nadzorowania przestrzegania zasad bezpieczeństwa
przez uczestników.
10.
Wprowadzenie zakazu wstępu do lasu anuluje rezerwację zajęć edukacyjnych, o
czym nadleśnictwo niezwłocznie powiadomi Rezerwującego.
11.
Za zniszczenia wynikłe podczas trwania zajęć edukacyjnych odpowiedzialność
ponosi (również materialną) Rezerwujący. Ponadto Rezerwujący ponosi
odpowiedzialność za ewentualne następstwa zdarzeń, naruszeń lub nieprzestrzeganie
zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
12.
Nadleśnictwo Czerniejewo nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy
osobiste i inne przedmioty.
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13.
W zakresie spraw nieregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje
wyznaczony pracownik nadleśnictwa w uzgodnieniu z Nadleśniczym Nadleśnictwa
Czerniejewo.
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