KARTA ZGŁOSZENIA
EDUKACJA PRZYRODNICZO – LEŚNA
Nadleśnictwo Rudy Raciborskie

nazwa, adres i pieczęć jednostki zgłaszającej grupę oraz telefon kontaktowy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………telefon ………………………………………………………………………..

liczba uczestników (bez opiekunów) ………………………………… uzgodniona data przyjazdu ………………………………...
opiekunowie (imię i nazwisko)

1 .......................................................(koordynator)

2 ....................................................................

3 ......................................................................

4 ...................................................................

program zajęć (zaznaczyć właściwe – po konsultacji z przedstawicielem nadleśnictwa)
 wycieczka do lasu – zielona klasa

 pożarzysko – wieża widokowa

 leśna szkółka kontenerowa w Nędzy

 rezerwat przyrody Łężczok

 inny – uzgodniony z prowadzącym ..............................................................................................................................

 akceptuję treść regulaminu uczestnictwa w zajęciach z zakresu edukacji przyrodniczo – leśnej
stanowiącego załącznik nr 1 do karty zgłoszeniowej

Data i podpis dyrektora placówki …………………………………………………………………………………..

Załącznik nr 1 do karty zgłoszeniowej

Regulamin uczestnictwa w zajęciach z zakresu edukacji przyrodniczo - leśnej
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

Zajęcia kierowane są dla grup zorganizowanych, głównie dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym
oraz szkolnym.
Zgłoszenia grupy może dokonać placówka oświatowa, opiekuńcza lub inna organizacja nie
prowadząca zarobkowej działalności w zakresie turystyki.
Grupy mogą uczestniczyć w zajęciach w ramach jednego lub kilku jednocześnie bloków tematycznych:
wycieczka do lasu – zielona klasa, pożarzysko i wieża widokowa, leśna szkółka kontenerowa w Nędzy,
rezerwat przyrody Łężczok.
Program zajęć jest uzgadniany telefonicznie z prowadzącym - upoważnionym przedstawicielem
nadleśnictwa na etapie zgłoszenia grupy, w oparciu o bieżące możliwości organizacyjne i warunki
pogodowe, a następnie potwierdzany na karcie zgłoszeniowej.
Wymagana jest obecność minimum jednego uprawnionego opiekuna zatrudnionego w jednostce
zgłaszającej przyjazd, na każdą rozpoczętą grupę piętnastu podopiecznych (np. 3 opiekunów dla 31
osobowej grupy dzieci). Jeden z opiekunów pełni jednocześnie funkcję koordynatora organizacji zajęć.
Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po dokonaniu uprzedniej rezerwacji telefonicznej pod
numerem +48 32 410 30 29 wewn. 333 oraz przesłaniu faxem (+48 32 410 32 81), pocztą elektroniczną
(gabriel.tworuszka@katowice.lasy.gov.pl), pocztą tradycyjną lub w inny skuteczny sposób wypełnionej
i podpisanej karty zgłoszeniowej oraz niniejszego regulaminu na adres nadleśnictwa, nie później niż 7
dni kalendarzowych przed planowanym terminem przyjazdu. Karta zgłoszeniowa jak i regulamin nie
podpisane lub zawierające niewystarczającą ilość wskazanych opiekunów czynią zgłoszenie
nieważnym.
Jednostka jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić nadleśnictwo o rezygnacji z rezerwacji.
Wprowadzenie zakazu wstępu do lasu zarządzeniem nadleśniczego, z tytułu klęski żywiołowej, czy
zagrożenia pożarowego automatycznie odwołuje rezerwację, o czym nadleśnictwo niezwłocznie
powiadomi zainteresowaną placówkę.
Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiadają opiekunowie wskazani na karcie zgłoszeniowej.
Jednostka zgłaszająca grupę powiadomi uczestników i ich rodziców o możliwych zagrożeniach
wynikających z wizyty w terenie leśnym oraz w szkółce kontenerowej, a w szczególności:
- o możliwości ukąszenia przez kleszcze, komary, żmije itp.,
- o zagrożeniach z tytułu poruszania się w terenie leśnym (nierówności, spadające gałęzie),
- o zagrożeniach z tytułu samowolnego oddalenia się od grupy w terenie leśnym (możliwość
zabłądzenia)
- o zagrożeniach z tytułu maszyn w ruchu w szkółce kontenerowej (wózki widłowe, pojazdy
transportowe)
zadba o odpowiednie środki zapobiegawcze oraz bierze pełną odpowiedzialność za późniejsze
następstwa w/w narażenia.
W trakcie zajęć dopuszcza się spożywanie własnych posiłków i napojów. Nadleśnictwo nie zapewnia ze
swej strony posiłków ani napojów.
Po wyrażeniu zgody przez upoważnionego przedstawiciela nadleśnictwa możliwe jest zorganizowanie
ogniska poza okresem zagrożenia pożarowego, w zielonej klasie oraz wiacie edukacyjnej szkółki
kontenerowej.
Zabrania się uczestnictwa w zajęciach osobom w stanie po spożyciu alkoholu lub innego środka o
podobnym działaniu oraz palenia tytoniu w trakcie trwania zajęć.
Przedstawiciel nadleśnictwa ma prawo do nierozpoczęcia lub przerwania zajęć w przypadku
nagannego zachowania grupy, a także niezgodnego ze zgłoszeniem stanu osobowego opiekunów lub
liczby podopiecznych.
Za szkody w infrastrukturze wyrządzone umyślnie lub na skutek rażącego zaniedbania odpowiada
materialnie jednostka zgłaszająca grupę.
Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i uszkodzenia autokaru na terenie
leśnym.
Zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczo – leśnej są całkowicie bezpłatne.

