Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Niepołomice z dnia 17.06.2020 r.

REGULAMIN
zajęć edukacyjnych na obiektach edukacyjnych Nadleśnictwa Niepołomice
1. Regulamin obejmuje zajęcia edukacyjne na obiektach i terenie Nadleśnictwa
Niepołomice:
a. Izba Leśna;
b. Punkt Edukacyjny w leśnictwie Sitowiec;
c. Ścieżki dydaktyczne.
2. Korzystanie z zajęć w Izbie Leśnej i Ścieżkach dydaktycznych jest bezpłatne.
3. Z zajęć prowadzonych przez pracownika ds. edukacji można korzystać we
wtorki i czwartki w godzinach od 7:00 do 15:00.
4. Korzystanie z Izby Leśnej możliwe jest wyłącznie w obecności pracownika
Nadleśnictwa Niepołomice.
5. Ze względu na pojemność obiektu przyjmowane są maksymalnie 2 grupy
dziennie.
6. Korzystanie ze ścieżek edukacyjnych nadleśnictwa jest możliwe bez obecności
pracownika nadleśnictwa z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie
korzystania ze ścieżek edukacyjnych.
7. Korzystanie z Punktu Edukacyjnego w leśnictwie Sitowiec podlega
odpłatnościom określonym w Regulaminie Punktu edukacyjnego.
8. Rezerwacja zajęć w dokonywana jest telefonicznie lub za pomocą formularza
rezerwacji dostępnego w siedzibie Nadleśnictwa Niepołomice, lub na stronie
internetowej: www.niepolomice.krakow.lasy.gov.pl. W zgłoszeniu należy podać
ewentualną tematykę prowadzenia zajęć. Zgłoszenia rezerwacji dokonuje się
drogą mailową lub faksem na adres e-mail niepolomice@krakow.lasy.gov.pl lub
na numer telefonu wskazany na stronie internetowej. Potwierdzenie rezerwacji
dokonywane jest przez pracownika nadleśnictwa drogą mailową lub
telefonicznie na adres lub numer telefonu wskazany przez rezerwującego,
w ciągu 4 dni roboczych od daty zgłoszenia rezerwacji. Tylko potwierdzenie
rezerwacji dokonane przez pracownika nadleśnictwa jest równoznaczne
z rezerwacją podanego terminu.
9. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Niepołomice
z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 41, 32-005 Niepołomice. Pani/Pana dane
osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w związku
z udzieloną zgodą. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym
momencie, poprzez złożenie oświadczenia u Administratora. Cofnięcie zgody
nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie
udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Więcej informacji, na temat
przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz opis
przysługujących Pani/Pana praw z tego tytułu, są dostępne na stronie
internetowej:
www.niepolomice.krakow.lasy.gov.pl/ochrona-danychosobowych-odo- lub na tablicy informacyjnej w siedzibie Administratora.
10. Rezerwacji można dokonywać w godzinach pracy Nadleśnictwa Niepołomice
tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00 od poniedziałku do piątku.
11. Pierwszeństwo w rezerwacji mają szkoły, przedszkola i inne placówki
oświatowe rezerwujące zajęcia osobiście, bez firm pośrednich.

12. Rezerwacji zajęć należy dokonać minimum 5 dni przed planowaną datą zajęć
edukacyjnych.
13. Ze względu na pojemność pomieszczań, na zajęcia edukacyjne w Izbie leśnej
jednocześnie przyjmowane są grupy do 30 osób. Grupy powyżej tej liczby mogą
nie zostać przyjęte lub mogą być przyjmowane po podzieleniu na mniejsze
grupy, przy czym Nadleśnictwo Niepołomice nie odpowiada za zapewnienie
miejsca przebywania grupie oczekującej na zajęcia.
14. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć edukacyjnych organizowanych na
terenie Nadleśnictwa Niepołomice odpowiedzialność ponoszą opiekunowie
grup.
15. Przed przystąpieniem do zajęć, nauczyciel/opiekun grupy zobowiązany jest do
zapoznania się z regulaminem zajęć leśnych
16. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo odwołania zajęć edukacyjnych z powodu:
a) nie stawienia się uczestników w ustalonym miejscu i czasie,
b) niedostosowaniu ubioru do warunków terenowych,
c) niewłaściwego zachowania uczestników zajęć,
d) wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych,
e) innych powodów niezależnych od organizatora..
17. Za zniszczenia wynikłe podczas trwania zajęć edukacyjnych odpowiadają
i ponoszą odpowiedzialność (również materialną) opiekunowie grup.
Opiekunowie są obecni przez cały czas trwania zajęć edukacyjnych.
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18. Obowiązkiem
zabezpieczenie pozostawionych rzeczy osobistych. Nadleśnictwo Niepołomice
nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.
19. W zakresie spraw nienormowanych niniejszym regulaminem decyzje
podejmuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Niepołomice na wniosek pracownika
nadleśnictwa ds. edukacji.

