Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr
17/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa
Koło z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Regulamin udziału w zajęciach z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej
w Nadleśnictwie Koło

1.

Zajęcia edukacyjne z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej odbywają się dla grup
zorganizowanych, które wcześniej dokonały rezerwacji terminu, a następnie w ciągu 5 dni od
daty jej ustalenia dostarczyły wypełniony formularz zgłoszeniowy.

2.

W celu odbycia zajęć należy dokonać rezerwacji pod numerem telefonu 54 286 50 84
specjaliście SL ds. edukacji przyrodniczo-leśnej Nadleśnictwa Koło, a następnie przesłać
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.kolo.poznan.lasy.gov.pl
w zakładce EDUKACJA. Wypełniony formularz można przesłać faxem na nr 54 286 50 84 lub
drogą mailową na adres kolo@poznan.lasy.gov.pl .

3.

Rezerwacji terminów należy dokonywać zarówno w przypadku lekcji terenowych z
wykorzystaniem obiektów Nadleśnictwa (izba przyrodniczo-leśna wraz ze ścieżką edukacyjną
„Leśny Parów” na terenie Szkółki Zespolonej Kiejsze, ścieżka edukacyjna „Grabina”, ścieżka
edukacyjna „Stemplew”, ścieżka edukacyjna „Wietrzychowice”) jak i spotkań z leśnikiem w
szkołach i przedszkolach.

4.

Zajęcia z edukacji przyrodniczej odbywają się w dni powszednie w godzinach 7.00-15.00. W
przypadku chęci skorzystania z infrastruktury Nadleśnictwa Koło w inne dni konieczne jest
uzyskanie zgody Nadleśniczego.

5.

Zajęcia z edukacji przyrodniczej prowadzone są przez pracownika Nadleśnictwa Koło,
zajmującego się edukacją przyrodniczo-leśną.

6.

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (silny wiatr, burza, gęsta mgła lub
silny deszcz) Nadleśnictwo Koło zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zajęć tylko w
salach edukacyjnych (bez wyjścia w teren i rozpalania ogniska).

7.

Rezygnacja z udziału w zajęciach musi zostać zgłoszona specjaliście SL ds. edukacji
przyrodniczo-leśnej lub osobie ją zastępującej telefonicznie lub drogą mailową na adres
dostępny na stronie internetowej Nadleśnictwa nie później niż jeden dzień roboczy przed
planowaną rezerwacją.

8.

Infrastruktura edukacyjna udostępniana jest bezpłatnie zorganizowanym grupom, dla
których prowadzone są zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej.

9.

Za bezpieczeństwo uczestników zajęć edukacyjnych organizowanych
Nadleśnictwa Koło odpowiedzialność prawną ponoszą opiekunowie grup.

na

terenie

10. Opiekunowie grup są obecni przez cały czas trwania zajęć edukacyjnych oraz zobowiązują się
do utrzymania porządku wśród uczestników.
11. Obowiązkiem uczestników jest odpowiednie przygotowanie się do zajęć w terenie (pełne,
wygodne obuwie, strój odpowiedni do panujących warunków pogodowych) oraz zapoznanie
się z zagrożeniami, jakie mogą napotkać w lesie:
− zmienne, niekorzystne warunki atmosferyczne (wiatr, burza, wysokie, niskie temperatury),

− kontakt z czynnikami biologicznymi (rośliny: pyłki, kolce, ciernie, właściwości parzące,
zwierzęta: kleszcze, meszki, pszczoły, osy, mrówki itp., gleba: wirusy, bakterie, grzyby)
− zbiorniki wodne, cieki,
− gałęzie, konary upadające z wysokości,
− leżące gałęzie, konary, złomy, wywroty,
− nierówności terenu, wystające korzenie roślin,
− realizacja prac z zakresu gospodarki leśnej (m.in. przemieszczanie się pojazdów
zrywających lub przewożących drewno)
− utrata orientacji w terenie.
12. Obowiązkiem uczestników zajęć edukacyjnych jest odpowiednie zabezpieczenie
pozostawionych rzeczy osobistych. Nadleśnictwo Koło nie ponosi odpowiedzialności za straty
powstałe w tym zakresie.
13. Za ewentualne zniszczenia wynikłe podczas pobytu grup odpowiadają materialnie osoby
odpowiedzialne za grupę.
14. Obowiązkiem uczestników jest przestrzeganie następujących zasad:
− zachowania się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany,
− nie oddalania się od grupy bez uprzedniego zgłoszenia opiekunowi i uzyskania od niego
zezwolenia,
− nie niszczenia ekspozycji w salach edukacyjnych, udostępnionej infrastruktury, roślinności,
− w ostrożny sposób obchodzenia się ze szpikulcami do pieczenia kiełbasek, zachowania
bezpiecznej odległości od ogniska, nie wrzucania śmieci do ogniska,
− pozostawienia po sobie porządku,
− przestrzegania zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu i zażywania środków
odurzających.
15. Po części merytorycznej zajęć z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej istnieje możliwość
zorganizowania ogniska, w specjalnie do tego przygotowanym miejscu. Prowiant, sztućce,
talerzyki pozostają w gestii zgłaszającego/osoby odpowiedzialnej za uczestników zajęć.
16. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjęciem rezerwacji oraz
przeprowadzeniem zajęć edukacyjnych jest Nadleśnictwo Koło z siedzibą w Gaju Stolarskim
2, 87 - 865 Izbica Kujawska. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
udzielonej zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (dalej RODO). Szczegółowe informacje, na temat
przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz opis przysługujących osobie
której dane dotyczą praw z tego tytułu znajduje się na stronie internetowej
www.kolo.poznan.lasy.gov.pl oraz w siedzibie Administratora. W sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony
Danych w Nadleśnictwie Koło pod adresem e-mail: iod@comp-net.pl .
17. W zakresie spraw nienormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje pracownik
nadleśnictwa prowadzący zajęcia w uzgodnieniu z Nadleśniczym Nadleśnictwa Koło

Koło, dnia 21.04.2017r.

