Załącznik Nr 1 /2021
do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk
z dnia 07 października 2021 r.
w sprawie zasad korzystania z urządzeń infrastruktury
turystycznej i edukacyjnej oraz regulaminu uczestnictwa
w zajęciach z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej
prowadzonych na terenie Nadleśnictwa Pułtusk

Regulamin uczestnictwa w zajęciach z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej
prowadzonych na terenie Nadleśnictwa Pułtusk

1. Edukacja przyrodniczo-leśna prowadzona przez pracowników Nadleśnictwa Pułtusk odbywa
się w następujących formach:
a) zajęcia terenowe, w tym na ścieżkach edukacyjnych,
b) prelekcje i pogadanki w innych miejscach wcześniej uzgodnionych.
2. W zajęciach z edukacji przyrodniczo-leśnej w Nadleśnictwie Pułtusk uczestniczą grupy
zorganizowane, głównie w wieku przedszkolnym i szkolnym, zgłaszane wcześniej przez
placówki oświatowe, opiekuńczo-wychowawcze oraz organizacje nie prowadzące działalności
zarobkowej w zakresie turystyki.
3. Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach pracy Nadleśnictwa tj. dni robocze od 7:00 do
15:00. Tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą Nadleśniczego Lub Zastępcy
nadleśniczego odbywają się poza wskazanymi godzinami lub w dni wolne od pracy.
4. Po wstępnym uzgodnieniu terminu oraz miejsca zajęć z pracownikiem Nadleśnictwa
(telefonicznie lub faksem pod nr 23 692 14 65, pocztą elektroniczną - adres
pultusk@warszawa.lasy.gov.pl lub tradycyjną - Nadleśnictwo Pułtusk, ul. Bartodziejska 50,
06-100 Pułtusk), należy dostarczyć do Nadleśnictwa Pułtusk wypełnioną i podpisaną kartę
zgłoszenia (Załącznik nr 1 do regulaminu) w terminie minimum 14 dni roboczych przed
planowanym terminem ich przeprowadzenia.
5. Przed przystąpieniem do zajęć opiekunowie grupy zobowiązani są do dostarczenia pocztą
elektroniczną, osobiście lub faksem do Nadleśnictwa Pułtusk wypełnione i podpisane
oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem (Załącznik nr 2 do regulaminu).
6. Program zajęć i ich termin jest uzgadniany i akceptowany przez prowadzącego zajęcia –
upoważnionego przedstawiciela Nadleśnictwa na etapie zgłaszania grupy.

7. Przez cały czas trwania zajęć edukacyjnych muszą być obecni opiekunowie grupy, dbając
o dyscyplinę wśród uczestników i ich bezpieczeństwo, a w razie potrzeby zobowiązani są
do pomocy w prowadzeniu zajęć.
8. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć organizowanych na terenie
Nadleśnictwa oraz w czasie wolnym od zajęć ponoszą opiekunowie grup.
9. Odpowiedzialność za zniszczenia spowodowane przez uczestników podczas trwania zajęć
edukacyjnych ponoszą opiekunowie grup. Opiekunowie zobowiązani są do zwrotu kosztów
powstałych strat.
10. Przedstawiciel Nadleśnictwa ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w przypadku nagannego
zachowania grupy, niezgodnego ze zgłoszeniem stanu osobowego opiekunów lub liczby
podopiecznych. W takim przypadku Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za koszty
poniesione przez jednostkę zgłaszającą.
11. Wprowadzenie zakazu wstępu do lasu Zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk
(ogłoszone m.in. na stronie internetowej Nadleśnictwa) automatycznie odwołuje realizację
zajęć, o czym Nadleśnictwo niezwłocznie powiadamia zainteresowaną placówkę.
12. Jednostka

zgłaszająca

jest

zobowiązana

do

powiadomienia

uczestników

i

ich

rodziców/opiekunów o zagrożeniach wynikających z przebywania na terenach leśnych,
w szczególności:


o możliwości ukąszenia lub pogryzienia przez zwierzęta (owady, kleszcze, żmije, itp.),



kontakt z innymi czynnikami biologicznymi np. pyłki kwiatowe, kolce i ciernie, grzyby,
wirusy, bakterie itp.,



o zagrożeniu z tytułu poruszania się po terenach leśnych np. zagrożenie ze strony
spadających gałęzi, możliwości potknięć czy poślizgnięć na nierównościach terenu,
pniakach, korzeniach, uderzenia, skaleczenie kolcami lub cierniami roślin, itp.,



o zagrożeniach z tytułu samowolnego oddalenia się od grupy w terenie leśnym
(możliwość zabłądzenia),



o zagrożeniach z tytułu maszyn w ruchu (pojazdy transportowe).

13. Jednostka zgłaszająca bierze odpowiedzialność za ewentualne następstwa zagrożeń,
o których mowa w pkt. 12.
14. Opiekun grupy jest zobowiązany posiadać przy sobie podręczną apteczkę wyposażoną
w środki pierwszej pomocy oraz zapewnić pierwszą pomoc przedmedyczną.
15. Jednostka zgłaszająca zobowiązana jest do zadbania o odpowiednie środki prewencyjne, jak
repelenty i strój uczestników dostosowany do warunków w jakich prowadzone będą zajęcia,
zwłaszcza dotyczy to zajęć terenowych.

16. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach osobom w stanie po spożyciu alkoholu lub środków
odurzających.
17. Uczestnikom zajęć zabrania się palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
18. Opiekunowie grupy odpowiadają za:
a) zaopatrzenie uczestników w odpowiednie środki prewencyjne, jak repelenty i strój
uczestników dostosowany do warunków w jakich prowadzone będą zajęcia, zwłaszcza dotyczy to
zajęć terenowych,
b) zachowanie uczestników zgodne z obowiązującymi przepisami w tym:


przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych,



przestrzeganie zakazu samowolnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania
pomocy dydaktycznych, obiektów edukacyjnych oraz infrastruktury rekreacyjnoturystycznej na terenie Nadleśnictwa,



przestrzeganie zakazu rozpalania ognisk bez wiedzy prowadzącego zajęcia,



przestrzeganie zakazu hałasowania i używania urządzeń powodujących nadmierny hałas,



przestrzeganie zakazu śmiecenia i zanieczyszczania terenu na którym odbywają
się zajęcia.

c) poinformowanie prowadzącego przed rozpoczęciem zajęć o osobach uczulonych, chorych
lub nie w pełni sprawnych,
d) przestrzeganie przez uczestników wskazówek prowadzącego zajęcia.
19. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia środka transportu
uczestników zajęć w terenie leśnym.
20.

Obowiązkiem

uczestników

zajęć

edukacyjnych

jest

odpowiednie

zabezpieczenie

pozostawionych rzeczy osobistych. Nadleśnictwo Pułtusk nie ponosi odpowiedzialności za straty
wynikłe w tym zakresie.
21. W zakresie spraw nienormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje pracownik
Nadleśnictwa Pułtusk prowadzący edukację w uzgodnieniu z Nadleśniczym.

Karta zgłoszeniowa na zajęcia z edukacji leśnej w Nadleśnictwie Pułtusk.

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA ZAJĘCIA Z EDUKACJI LEŚNEJ W NADLEŚNICTWIE PUŁTUSK

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa szkoły/jednostki

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Informacje dodatkowe:
Data spotkania

Godzina rozpoczęcia spotkania

Imię i nazwisko opiekuna

Liczba uczestników

Telefon kontaktowy

Wiek uczestników

Miejsce spotkania

Data i podpis osoby zgłaszającej /dyrektora placówki/:……………….………………………………………………….
*niepotrzebne skreślić

Oświadczenie opiekuna grupy.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa szkoły/jednostki

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
OŚWIADCZENIE
Zapoznałem/am* się i akceptuję treść Regulaminu uczestnictwa w zajęciach z zakresu edukacji przyrodniczoleśnej prowadzonych na terenie Nadleśnictwa Pułtusk , a także oświadczam, iż znane są mi przepisy dotyczące
zasad bezpieczeństwa na wycieczkach dla dzieci i młodzieży, a w szczególności: Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach i placówkach publicznych ( Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zmianami).

1. ………………………………..…………………….. ……..
(data i podpis koordynatora wycieczki)

3. ………………………………..…………………………….
(data i podpis opiekuna)

2. ………………………………………………………….
(data i podpis opiekuna)

4. ………………………………………………………….
(data i podpis opiekuna)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z 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 (RODO):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w Karcie zgłoszeniowej na zajęcia z
edukacji leśnej w Nadleśnictwie Pułtusk przez Nadleśnictwo Pułtusk w celu organizacji i
przeprowadzenia zajęć z zakresu edukacji leśnej.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Pułtusk, ul. Bartodziejska 50, 06-100 Pułtusk.
Państwa
dane
osobowe
będą
przetwarzane
w
celu
organizacji
i przeprowadzenia zajęć edukacyjnych przez Nadleśnictwo Pułtusk .Pełna treść informacji na temat
przetwarzania
Państwa
danych
osobowych
znajduje
się
na
stronie
internetowej
https://pultusk.warszawa.lasy.gov.pl/nadlesnictwo i w siedzibie Administratora.

Niniejszym oświadczam że zapoznałem się z treścią obowiązku informacyjnego o którym
mowa powyżej.
……………………………..

