KARTA ZGŁOSZENIOWA NA ZAJĘCIA Z EDUKACJI
PRZYRODNICZO-LEŚNEJ W NADLEŚNICTWIE NAMYSŁÓW

DANE JEDNOSTKI ZGŁASZAJĄCEJ (nazwa, adres, telefon, pieczęć)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

LICZBA UCZESTNIKÓW ………. WIEK UCZESTNIKÓW:…………………….
TERMIN I TEMATYKA ZAJĘĆ (ustalone z pracownikiem nadleśnictwa):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE
Zapoznałem/am* się i akceptuję treść Regulaminu zajęć z edukacji przyrodniczo – leśnej w
Nadleśnictwie Namysłów (załącznik nr 1), 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 (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69) i Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. z 1992 r. Nr 65, poz. 331 z późn. zmianami);

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

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

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

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

Data i podpis osoby zgłaszającej /dyrektora placówki/:……………….…………………………………………....

Data i podpis osoby przyjmującej zgłoszenie……………........................................................................................
*niepotrzebne skreślić

,

www.namyslow.katowice.lasy.gov.pl

Załącznik nr 1 do karty zgłoszeniowej na zajęcia z edukacji leśnej w Nadleśnictwie Namysłów

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH Z EDUKACJI
PRZYRODNICZO – LEŚNEJ W NADLEŚNICTWIE NAMYSŁÓW
1. Uczestnikami zajęć z edukacji przyrodniczo - leśnej w Nadleśnictwie Namysłów są
grupy zorganizowane głównie w wieku przedszkolnym i szkolnym.
2. Grupy zgłaszane są przez placówki oświatowe, opiekuńczo – wychowawcze oraz
organizacje nie prowadzące działalności zarobkowej w zakresie turystyki.
3. Zajęcia edukacyjne prowadzone są przez nauczycieli, przy pomocy wyznaczonego
pracownika Nadleśnictwa Namysłów.
4. Zajęcia powinny odbywać się w dniach i godzinach pracy nadleśnictwa.
5. Jednostka zgłaszająca grupę jest zobowiązana do powiadomienia uczestników i ich
rodziców/opiekunów o zagrożeniach wynikających z przebywania na terenach
leśnych, w szczególności:
- o możliwości ukąszenia przez owady, żmije, czy kleszcze, kontaktu z roślinami
parzącymi itp.;
- o zagrożeniu z tytułu poruszania się na terenach leśnych (gałęzie, nierówności);
- o zagrożeniach z tytułu przebywania na drogach leśnych i szkółce leśnej
(poruszające się maszyny i inne pojazdy);
Jednocześnie zobowiązana jest do zadbania o odpowiednie środki zapobiegawcze, a
także bierze odpowiedzialność za ewentualne następstwa w/w narażeń.
6. Jednostka zgłaszająca odpowiedzialna jest materialnie za szkody w infrastrukturze
Nadleśnictwa Namysłów powstałe w wyniku celowego działania lub rażącego
zaniedbania.
7. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach osobom w stanie po spożyciu środków
odurzających i alkoholu, a także palenia tytoniu.
8. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i uszkodzenia
środka transportu uczestników zajęć na terenie leśnym.
9. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiadają opiekunowie (wskazani na karcie
zgłoszeniowej).
10. Na każdą rozpoczętą grupę 15 uczestników wymagany jest minimum jeden opiekun
(np. 2 opiekunów na 16 dzieci). Jeden z opiekunów pełni funkcję kierownika
wycieczki. Przyjmuje się, że grupy nie powinny być większe niż 50 osób.
11. Rezerwacji
zajęć
można
dokonywać
osobiście
lub
telefonicznie
pod numerem /77/ 419 0505 wew. 331. Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową
należy złożyć osobiście, przesłać listownie bądź pocztą elektroniczną
(namyslow@katowice.lasy.gov.pl) nie później niż 7 dni kalendarzowych przed
planowanym terminem przyjazdu. Karta nie wypełniona lub bez odpowiedniej liczby
opiekunów czynią zgłoszenie nieważnym.
12. Przedstawiciel nadleśnictwa ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w przypadku
nagannego zachowania grupy, niezgodnego ze zgłoszeniem stanu osobowego oraz
przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.
13. Jednostka zgłaszająca jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o rezygnacji z
rezerwacji.

