Załączniki nr 1
do zarządzenia nr 35/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Bydgoszcz
z dnia 15 października 2020 r.
Zn. spr.: ZG.7161.38.2020

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH Z ZAKRESU EDUKACJI
PRZYRODNICZO - LEŚNEJ PROWADZONYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA
BYDGOSZCZ W CZASIE ZAGROŻENIA COVID-19

1. We wszystkich obiektach zamkniętych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nos
oraz dezynfekcja rąk przed wejściem do pomieszczeń.
2. Na terenie obiektów otwartych (np. ścieżka dydaktyczna, ścieżka edukacyjna)
obowiązuje zachowanie dystansu minimum 1,5 m od innych osób oraz zasada
zakrywania ust i nosa.
3. Uczestnikami zajęć z edukacji przyrodniczo - leśnej w Nadleśnictwie Bydgoszcz
są grupy zorganizowane, głównie w wieku przedszkolnym i szkolnym.
4. Grupy zgłaszane są przez placówki oświatowe, opiekuńczo - wychowawcze oraz
organizacje nieprowadzące działalności zarobkowej w zakresie turystyki zwane dalej
Jednostką Zgłaszającą.
5. Grupy mogą uczestniczyć w zajęciach w ramach jednego lub kilku jednocześnie
bloków tematycznych: zajęcia terenowe, zajęcia na ścieżce dydaktycznej.
6. Zajęcia odbywają się w dni powszednie od 8:00 do 14:00.
7. Każda zorganizowana grupa biorąca udział w zajęciach edukacyjnych, niezależnie
od tego, czy kwalifikowana jest jako grupa szkolna, czy też jako zorganizowana
grupa dorosłych winna posiadać wyznaczonego przez Jednostkę zgłaszającą
co najmniej jednego Opiekuna Grupy, który odpowiada także za przestrzeganie
niniejszego regulaminu, dyscypliny i bezpieczeństwa uczestników zajęć. Opiekuna
Grupy należy wskazać na karcie zgłoszeniowej (załącznik nr 2).

8. Jednorazowo w zajęciach edukacyjnych może uczestniczyć jedna grupa
do 30 osób maksymalnie. Na każde 15 osób wymagany jest min. jeden Opiekun
Grupy.
9. Prowadzenie zajęć edukacyjnych na terenie Nadleśnictwa Bydgoszcz wymaga:


uzgodnienia rezerwacji terminu z osobą wyznaczoną w pkt. 10.



pisemnego zgłoszenia zgodnie kartą zgłoszeń (załącznik nr 2).

10. Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawach związanymi z uzgodnieniem
terminu oraz obsługą grup jest:


Specjalista Służby Leśnej ds. edukacji leśnej, tel. 577-300-666.

11. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po przesłaniu pocztą elektroniczną
(bydgoszcz@torun.lasy.gov.pl) lub tradycyjną (na adres: Nadleśnictwo Bydgoszcz,
ul. Sosnowa 9, 86-005 Białe Błota) wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeń
(załącznik nr 2) nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem
przyjazdu.
12. Uczestnicy zajęć edukacyjnych zobowiązani są do dostarczenia w dniu zajęć
edukacyjnych wypełnionych i podpisanych oświadczeń pracownikowi prowadzącemu
zajęcia edukacyjne:


załącznik nr 3 – oświadczenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu,



załącznik nr 4 – oświadczenie dot. zagrożeń COVID-19.

13. Przebywający na terenie prowadzonych zajęć edukacyjnych Nadleśnictwa
Bydgoszcz zobowiązani są do stosowania się do regulaminów obowiązujących
na terenie danych obiektów oraz aktualnych

zaleceń Ministerstwa Zdrowia

i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
14. Infrastruktura turystyczna na terenie Nadleśnictwa Bydgoszcz nie jest
dezynfekowana. Prosimy o unikanie kontaktu z poręczami, ławami, tablicami, itp. bez zabezpieczenia (rękawiczki, własny środek do dezynfekcji), ze względu
na ryzyko zakażenia.
15. Nadleśnictwo Bydgoszcz zapewnia uczestnikom:


prelegenta, który będzie prowadził zajęcia dydaktyczne;



dostosowany do wieku uczestników zakres merytoryczny zajęć;



stałą dostępność mydła, płynu do dezynfekcji rąk oraz ciepłej wody
do użytkowania
edukacyjnych;

na

terenie

obiektów

udostępnionych

podczas

zajęć



pomiar temperatury termometrem bezdotykowym.

16. Wprowadzenie zakazu wstępu do lasu (ogłoszone m.in. na stronie internetowej
nadleśnictwa), z tytułu klęski żywiołowej, czy zagrożenia pożarowego automatycznie
odwołuje realizację zajęć, o czym nadleśnictwo niezwłocznie powiadomi Jednostkę
Zgłaszającą.
17. Jednostka Zgłaszająca jest zobowiązana do powiadomienia uczestników
i ich rodziców/opiekunów o naturalnych zagrożeniach wynikających z przebywania
na terenach leśnych, w szczególności:


o możliwości ukąszenia przez owady, kleszcze, czy żmije, kontaktu z roślinami
parzącymi itp.;



o zagrożeniu z tytułu poruszania się na terenach leśnych (zagrożenie
ze strony

spadających

gałęzi,

możliwość

potknięć

czy

poślizgnięć

na nierównościach terenu, składowanym drewnie itp. oraz zagrożenia
od pożaru);


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



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



o konieczności zapewnienia uczestnikom zajęć terenowych odpowiedniego
ubioru, dostosowanego do warunków terenowych i atmosferycznych, w jakich
prowadzone będą zajęcia;



o zagrożeniu wynikającym z możliwości spotkania dzikich i domowych
zwierząt.

18. Jednostka zgłaszająca bierze odpowiedzialność za ewentualne następstwa
zagrożeń, o których mowa w pkt. 17.
19. Jednostka zgłaszająca, zobowiązana jest do zadbania o odpowiednie
środki prewencyjne, jak repelenty, właściwe terenowe obuwie i odzież
uczestników zajęć, apteczkę pierwszej pomocy oraz zapewnienie uczestnictwa
w

zajęciach

lub

natychmiastowej

interwencji

pielęgniarki/ratownika

medycznego/lekarza.
20. Uczestnicy zajęć

są

zobowiązani do

przestrzegania

oraz instrukcji przekazywanych przez prowadzącego zajęcia.

wskazań,

poleceń

21. Opiekun Grupy jest zobowiązany do zgłoszenia wszelkich zaistniałych zdarzeń,
które miały miejsce przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych na terenie Nadleśnictwa
Bydgoszcz osobie prowadzącej zajęcia edukacyjne.
22. W przypadku niemożności skorzystania przez grupę z zajęć edukacyjnych
w ustalonym

wcześniej

Jednostka

terminie

Zgłaszająca

zobowiązana

jest niezwłoczne zawiadomić o tym fakcie Nadleśnictwo Bydgoszcz telefonicznie
osobie wyznaczonej w pkt. 10.
23. Za szkody wynikłe z winy uczestników zajęć takie jak: zniszczenie eksponatów,
pomocy dydaktycznych, sprzętu audiowizualnego, tablic edukacyjnych i innych
będących wyposażeniem Nadleśnictwa Bydgoszcz odpowiada Opiekun Grupy
lub sami uczestnicy (dotyczy osób dorosłych).
24. Nadleśnictwo Bydgoszcz zastrzega sobie prawo odwołania zajęć lub zmiany ich
terminu z przyczyn nie dających się wcześniej przewidzieć (np.: choroba
prowadzącego).

Pracownik

prowadzący

zajęcia

może

odmówić

dalszego

prowadzenia zajęć w przypadku wystąpienia u uczestnika/uczestników zajęć
niepokojących

objawów

choroby

(podwyższona

temperatura,

kaszel,

katar,

duszności), nagannego zachowania grupy, całkowitego braku zaangażowania z ich
strony,

niesprzyjających

warunków

atmosferycznych.

W

takim

przypadku

nadleśnictwo nie bierze odpowiedzialności za koszty poniesione przez Jednostkę
Zgłaszającą.
25. Zajęcia mogą zostać w każdej chwili odwołane przez nadleśnictwo ze względu
na istniejącą sytuację epidemiczną lub zakazy i nakazy wprowadzone przez
uprawniony organ.
26. W przypadku gdy ilość uczestników zajęć jest niezgodna ze zgłoszeniem,
lub gdy ilość Opiekunów Grupy nie odpowiada ilości uczestników prowadzący
zajęcia ma prawo do nieprzeprowadzenia zajęć.
27. Pracownicy nadleśnictwa prowadzący zajęcia edukacyjne nie sprawują opieki
pedagogicznej ani nie odpowiadają za nadzór wychowawczy nad uczniami.
28. Szczegółowe

informacje

dotyczące

przetwarzania

danych

osobowych

uczestników zajęć na terenie Nadleśnictwa Bydgoszcz, znajdują się na stronie
internetowej

Nadleśnictwa

Bydgoszcz:

i w siedzibie na tablicy informacyjnej.

www.bydgoszcz.torun.lasy.gov.pl

29. Aktualne informacje związane z epidemią koronawirusa Sars-CoV-2 w Polsce,
w tym o sposobach ochrony przed zakażeniem można znaleźć pod adresem:
www.gov.pl/web/koronawirus.

