Zarządzenie nr 46

Nadleśniczego Nadleśnictwa Gościeradów

z

dnia 28 08.2018

r.

w sprawie regulaminu korzystania z edukacji przyrodniczo-leśnej prowadzonej przez
p racow n i kow N ad l e śn ictw a G o ście radow
Znak sprawy: DP.7 161 .12.2018

Na podstawie art. 34 ustawy zdnia 2Q września 1991 r. o lasach (tekst.jednolity Dz'U.
2017 poz. 788), $ 17 Statutu PGL LP, ffadanego zarządzeniem nr 50 MoSZNiL z dnia 18
maja 1994 roku, Regulaminu organizacyjnego NadleŚnictwa Gościeradów (Zarządzenie
nr 48 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gościeradowz dnia 03 września 2013 roku .z poŻn'
zm.) orazZarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja
2003 r. W sprawie ,,Kierunków rozwoju edukacji leŚnej w Lasach Państwowych" oraz
,,Wytycznych do tworzenia programu edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie''
postanawiam co następuje:

s1
Wprowadzam do stosowania ,,Regulamin korzystania z edukacji przyrodniczo-leŚnej
prowadzonej przez pracownikow Nadleśnictwa Gościeradów'', jako załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia wraz z kańą zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 1 do
regulaminu oraz oŚwiadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu'

s2
Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr 1 do Zarządzenianr 46
Nadleśniczego NadleŚnictwa GoŚcieradow
z dnia28.08.2018 roku.
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Edukacja leśnaprowadzona przez Lasy Państwowe obejmuje zagadnienia dotyczące
wiedzy o lesie orazzrÓwnowazonej gospodarki leśnej.
Zajęcia z edukacji leŚnej kierowane są do dzieci, młodzieŻy i dorosłych w formie grup
zorganizowanych.
Zajęcia dydaktyczne odbywają się przy udziale maksymalnie 30 osob. Udział w zajęciach
powyzej 30 osob jest mozliwy jedynie przy indywidulanych ustaleniach z nadleśnictwem.
Na kazdą rozpoczęta grupę 15 uczestnikówwymagany jest minimum 1 opiekun ze strony
placówki zgłaszającej zgodnie z ustarĘ zdnia 7 września 1991 r. o systemie oświatyz
poŻn.zm' (w przypadku wycieczki rowerowej przynajmniej 1 opiekun na 10-13 osob).
Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach pracy nadleśnictwa. Zajęcia planowane w
trakcie dni wolnych, świątecznych lub godzin popołudniowych odbywają się na podstawie
indywid ualnej zgody Nad leśniczego.
Zajęcia prowadzone są na terenie nadleśnictwa z wykorzystaniem istniejącej
infrastruktury edukacyjnej i turystycznej, miejscach pamięci i dziedzictwa kulturowego
orazw innych obiektach ku temu predysponowanych.

Pracownicy nadleśnictwaprowadzą równiez zajęcia w szkołach, przedszkolach lub

innych instytucjach typu biblioteki, domy kultury itp.
Zajęcia dydaktyczne z zakresu edukacji leśnejsą bezpłatne.

Nadleśnictwo nie zobowiązuje się do finansowania kosztow transportu, cateringu i
organizacji ogniska.
Udział w zajęciach jest rezerwowany przez Zgłaszającego, np' przedstawiciela: placowki
oświatowej, opiekuńczo - wychowawczej oraz organizacji nie prowadzącej działalności
zarobkowej w zakresie edukacyjnym, turystyki i rekreacji.
Tematyka, program zajęc, czas tnłania i termin spotkania jest uzgadniany z
prowadzącym zajęcia - upowaznionym w tym zakresie pracownikiem nadleśnictwa.
Zgłoszenie do udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez pracowników
nadleŚnictwa jest mozliwe po dokonaniu rezerwacji osobiścielub telefonicznie pod nr
15 838 11 74 orazprzesłaniu wypełnionej i podpisanej kańy zgłoszeniowej (stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu): faxem na nr 15838 11 02, poczta
elektroniczną (gqgęię'rądqw@bb]inlggy.sCIV.plL pocztą tradycyjną (GoŚcieradów Folwark
1D,23-275 Gościeradow) lub w inny skuteczny sposob.
Tylko potwierdzenie zgłoszenia przez nadleśnictwojest równoznaczne z rezerwac1ą

danego terminu.
13. o rezygnacji lub zmianie terminu zajęć naleŻy niezwłocznie poinformować nadleśnictwo.
14. Wprowadzenie zakazu wstępu do lasu automatycznie odwołuje realizai1ę zajęć'
15. Nadleśnictwo ma prawo odwołaÓ lub przerwać zajęcia W przypadku wystąpienia

niesprzyjających warunkow atmosferycznych lub innych zdarzen mogących zagrozic

bezpieczeństwu

i

zdrowiu uczestnikow W tym nagannego zachowania

grupy,

uzasadnionego podejrzenia, Że uczestnik lub uczestnicy zajęc są pod wpływem alkoholu
lub innych środkow odurzających, niezgodnego ze zgłoszeniem stanu osobowego
opiekunów lub liczby podopiecznych. W takim przypadku nadleśnictwo nie bierze
od powied zi a n oŚci za koszty po n ies o n e przez jed n ostkę zgłaszającą.
l

i

16' Za szkody wynikłe z winy uczestnikow zajęć takie jak zniszczenie eksponatóW pomocy
dydaktycznych, sprzętu audiowizualnego i innych stanowiących wyposazenie
nadleŚnictwa oraz za szkody w infrastrukturze nadleśnictwa odpowiada materialnie
opiekun grupy lub w przypadku osób dorosłych _ sami uczestnicy'
17 ' Uczestnikom W trakcie zajęć zabrania się palenia tytoniu, spozywania napojow
alkoholowych i innych środków odurzających, samowolnego rozpalania ognisk,
zaŚ m eca n ia i zanieczy szczania te re n u n a d eŚ n ctwa.
18. Nadleśnictwo zobowiązuje się do poinformowania Zgłaszającego o zagroŻeniach jakie
mogą powstaÓ w miejscach odbywania zajęć na terenie wszelkich obiektów, w tym
infrastruktury leśnej'
19. Zgłaszający jest zobowiązany do powiadomienia uczestników zajęć (w przypadku
nieletnich opiekunow/rodzicow) o zagroŻeniach wynikających z przebywania na
terenach leśnych,a w szczegÓlności:
- o mozliwości ukąszen przez owady, kleszcze i inne zwierzęta,
- o zagroŻeniu z tytułu poruszania Się po terenach leśnych (zagroŻenie ze strony
spadających gałęzi, mozliwości potknięc czy poślizgnięćna nierównościach terenu itp.),
- o zagrozeniach z tytułu samowolnego oddalenia się od grupy w terenie leśnym
(m oz iwośc zabłądzenia),
- o zagroŻeniach ze strony maszyn w ruchu (pojazdy transpońowe),
- o alergiach i podraznieniach wywołanych przez rośliny,
- o konsekwencjach nagannego zachowania uczestników, samowolnego oddalenia
się od grupy, spoŻywania alkoholu i palenia papierosów,
- o koniecznoŚci zapewnienia odpowiedniego do warunków pogodowych i terenowych
i

l

i

l

ubioru.

z miejsca ogniskowego na terenie nadleŚnictwa
zakończeniu zajęć edukacyjnych) obowiązkiem opiekunow jest nadzor

20.W przypadku korzystania

przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa przez uczestnikow ogniska w tym

sposobu obchodzenia Się

z

grillem, kijami

do pieczenia

-

ostroznego

kiełbasek, zachowania

bezpiecznej odległościod ogniska, nie wrzucania śmiecido ogniska.

21.Zgłasząący bierze odpowiedzialnosć za ewentualne następstwa zagroŻen,
mowa w pkt. 18 i 19.
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o

ktorych

2Z'Zgłaszający zobowiązule się sprawowania nadzoru organizacyjnego i wychowawczego,
w tym: posiadania Środkow prewencyjnych (repelenty), pierwszej pomocy (apteczka)
oraz udziału osoby posiadającej stosowne umiejętnoścido udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
23'obowiązkiem uczestnikow zajęc edukacyjnych jest odpowiednie zabezpieczenie rzeczy
osobistych. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.
24. Warunkiem przeprowadzenia zajęć jest przekazanie do nadleśnictwa podpisanego przez
Zgłaszającego lub osobę upowaznioną do organizacji spotkania ,,oświadczenia o
zapoznaniu się i akceptacji treściRegulaminu korzystania z edukacji przyrodniczo_
Ieśnejprowadzonej przez pracowników nadleśnictwa''( stanowiącego załącznik nr 2
do niniejszego regulaminu).
25. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z wyrazeniem zgody na gromadzenie i
przetwarzanie danych osobowych przez nadleśnictwona potrzeby zajęć'
26.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
orazw innych formach działan promocyjnych czy edukacyjnych na terenie nadleśnictwa.
27.Zgłaszający oświadcza,ze posiada zgodę rodzicow (opiekunow) uczestnikow zajęc

edukacyjnych prowadzonych przez nadleśnictwo na upublicznienie na stronie
internetowej nadleśnictwa wizerunku dziecka mogącego znajdować się na zdjęciach

Wykonanych podczas zajęć' W przypadku braku takiej zgody jednostka zgłaszająca
zobowiązana jest poinformować nadleśnictwoo tym fakcie w skuteczny sposob'
28.Wszystkie dane osobowe zebrane podczas zajęć edukacjach będą przetwarzane przez
nadleśnictwo jako administratora danych W rozumieniu art. 4 pkt. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych
(D2.U.UE.L.2016.1

1

9.1 ),

oraz uchylenia dyrektywy

zwanego dalej,,RODO".

95/46^/VE

Nadleśnictwo posiadają zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz
wykwalifikowany personel, W zakresie umozliwiającym realizaĄę niniejszei Umowy,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zleceniodawca oświadcza , Że znane mu Są
zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RoDo'
30' Celem przetwarzania danych osobowych jest edukacja leśnawśroddo dzieci, młodzieŻy
idorosłych
29.
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Załącznik nr't do Regulaminu korzystania z
edukacji przyrodniczo-leśnej prowadzonej przez
pracown ików Nadleśnictwa GoŚcieradow

KARTA zcŁoszEN loWA

na zajęcia z edukacji przyrodniczo-leśnej w Nadleśnictwie Gościeradów
lmię i nazwisko osoby rezerwującej

zajęcia

Telefon kontaktowy

Adres jednostki
D

zgłaszającej

dł

ata zajęc ed u kacyj nych

Miejsce przeprowadzenia zajęć

Liczba uczestnikow zajęc

Dzieci

MłodzieŻ

Dorośli

X

Wiek uczestników (dzieci, młodzieŻ)
Liczba osob dorosłych (opiekunow)
Proponowa ny temat zajęĆ

Zajęcia zakończone ogniskiem lub grillem
Data i podpis osoby odpowiedzialnej za
grupę (koordynator wycieczki)

Ad notacje Nad leśnictwa

NADLESNICZY

N
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Załącznik nr 2 do Regulaminu kozystania z
u kacj i przy r odniczo_leś n ej prowadzo nej przez

ed

pracown ikow NadleŚnictwa GoŚcieradÓw

OSWIADCZE

N

IE

Zapoznałem/am się i akceptuję treŚć Regulaminu korzystania z edukacji przyrodniczoleśnejprzez pracownikow Nadleśnictwa GościeradóW, 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 3't grudnia
2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 zpóżn.zm.)

(data i podpis koordynatora wycieczki)

(data i podpis opiekuna)

5

(data i podpis opiekuna)

(data i podpis opiekuna)

4

(data i podpis opiekuna)

(data i podpis opiekuna)
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