Zarządzenie nr 15
Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnik
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu uczesnictwa w zajęciach z zakresu edukacji
przyrodniczo-leśnej prowadzonych na terenie Nadleśnictwa Świdnik"
z dnia 19.04.2016 roku
Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst Dz. U.
z 2014 poz. 1153 z 01.09.2014 r. z późniejszymi zmianami), oraz § 22 Statutu Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 Ministra
Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. zarządzam, co
następuje:
§1
Wprowadzam do stosowania "Regulamin uczestnictwa w zajęciach z zakresu edukacji
przyrodniczo-leśnej prowadzonych na terenie Nadleśnictwa Świdnik", wraz kartą zgłoszeniową
stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15 z dnia 19.04.2016 r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH Z ZAKRESU EDUKACJI
PRZYRODNICZO-LEŚNEJ PROWADZONYCH NA TERENIE
NADLEŚNICTWA ŚWIDNIK
1.

Uczestnikami zajęć z edukacji przyrodniczo-leśnej w Nadleśnictwie Świdnik

są grupy zorganizowane, głównie w wieku przedszkolnym i szkolnym.
2.

Grupy zgłaszne są przez placówki oświatowowe, opiekuńczo-oświatowe oraz

organizacje nieprowadzące działalności zarobkowej w zakresie turystyki.
3.

Uczestnictwo w zajęcach prowadzonych przez pracowników biura nadleśnictwa jest

możliwe po dokonaniu rezerwacji osobiście lub telefonicznie pod nr 694 493 808 lub 666
854 573 oraz przesłaniu wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej faxem

nr 81 751

20 91, pocztą eletroniczną (swidnik@lublin.lasy.gov.pl), pocztą tradycyjną (ul.Lotnicza 4 ,
21-040 Świdnik) lub w inny skuteczny sposób. Jeśli karta została przesłana w inny sposób
niż pocztą tradycjną, oryginał należy dostarczyć do nadleśnictwa lub przekazać osobie
prowadzącej edukację najpoźniej w dniu zajęć.
4.

Uczestnictwo

w

zajęcach

prowadzonych

przez

pracowników

terenowych

nadleśnictwa (leśniczych, podleśniczych) jest możliwe po dokonaniu rezerwacji osobiście
lub telefonicznie pod nr:
- Leśnictwo Chmiel 604 536 008 lub 666 839 693,
- Leśnictwo Krzczonów 694 493 807 lub 694 493 810,
- Leśnictwo Milejów 694 493 803 lub 696 460 933,
- Leśnictwo Niedrzwica 694 493 805 lub 608 535 362,
- Leśnictwo Radawiec 696 460 926 lub 696 460 929,
- Leśnictwo Siostrzytów 696 460 927 lub 694 493 804,
- Leśnictwo Skrzynice 694 493 801 lub 882 034 047,
- Leśnictwo Stary Gaj 604 535 933 lub 694 493 802,
- Leśnictwo Świdnik 696 460 931 lub 694 493 811,
- Leśnictwo Zemborzyce 694 493 806 lub 604 415 604,
- Leśnictwo Borek 608 535 361,
oraz przesłaniu wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej faxem nr 81 751 20 91
pocztą eletroniczną (swidnik@lublin.lasy.gov.pl), pocztą tradycyjną (ul.Lotnicza 4 , 21-040
Świdnik) lub w inny skuteczny sposób. Jeśli karta została przesłana w inny sposób niż
pocztą tradycjną, oryginał należy dostarczyć do nadleśnictwa lub przekazać osobie
prowadzącej edukację najpoźniej w dniu zajęć.

5.

Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach pracy nadleśnictwa tj. w dni robocze

od 7.00 do 15.00.
6.

Pracownicy biura nadleśnictwa prowadzą zajęcia edukacyjne wyłącznie w punktach

edukacji leśnej, izbie edukacyjnej oraz na ścieżkach edukacyjnych.
7.

Edukacja

przyrodniczo-leśna

prowadzona

przez

Nadleśnictwo

Świdnik

jest bezpłatna.
8.

Zajęcia edukacyjne w zakresie merytorycznym prowadzone są przez pracowników

nadleśnictwa.
9.

Pracownicy nadleśnictwa prowadzący zajęcia nie sprawują opieki pedagogicznej

ani nie odpowiadają za nadzór wychowawczy nad uczestnikami.
10.

Opiekę nad grupą sprawują nauczyciele- opiekunowie wskazani w karcie

zgłoszeniowej, którzy odpowiadają także za dyscyplinę i bezpieczeństwo uczestników.
11.

Jednostka zgłaszająca jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomoć nadleśnictwo

o rezygnacji z zajęć.
12.

Wprowadzenie zakazu wstępu do lasu automatycznie odwołuje realizację zajęć.

13.

Przedstawiciel nadleśnictwa ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w przypadku

nagannego

zachowania

grupy,

nie

dostarczenia

oryginału

karty

zgłoszeniowej,

niezgodnego ze zgłoszeniem stanu osobowego opiekunów lub liczby podopiecznych oraz
niesprzyjających warunków atmosferycznych. W takim przypadku nadleśnictwo nie bierze
odpowiedzialności za koszty poniesione przez jednostkę zgłaszającą.
14.

Jednostka zgłaszająca jest zobowiązana do powiadomienia uczestników i ich

rodziców/opiekunków (w przypadku uczestników w wieku poniżej 18 roku życia)

o

naturalnych zagrożeniach wynikających z przebywania na terenach leśnych,

w

szczególności:
- o możliwości ukąszenia przez owady, kleszcze czy kontaktu z roślinami parzącymi itp.,
- o zagrożeniu z tytułu poruszania się po terenach leśnych (zagrożenie ze strony
spadających gałęzi, możliwości potknięć czy poślizgnięć na nierównościach terenu itp.),
- o zagrożeniach z tytułu samowolnego oddalenia się od grupy w terenie leśnym
(możliwość zabłądzenia),
-o zagrożeniach z tytułu maszyn w ruchu (pojazdy transportowe).

15.

Jednostka zgłaszjąca bierze odpowiedzialność za ewentualne następstwa zagrożeń

o których mowa w pkt. 14
16.

Jednostka zgłaszająca zobowiązana jest do zadbania o odpowienie środki

prewencyjne, jak repelenty przeciw owadom i kleszczom, właściwe terenowe obuwie i
odzież uczestników zajęć.
17.

Koordynator grupy jest zobowiązany posiadać przy sobie podręczną apteczkę

wyposażoną w środki pierwszej pomocy.
18.

Istnieje możliwości zakończenia zajęć ogniskiem (chęć uczestnictwa w ognisku

należy zadeklarować w karcie zgłoszeniowej). Nadleśnictwo ze swojej strony zapewnia
drewno, prowiant we własnym zakresie organizują jednostki zgłaszającej.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15 z dnia 19.04.2016 r.

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA ZAJĘCIA Z EDUKACJI
PRZYRODNICZO-LEŚNEJ W NADLEŚNICTWIE ŚWIDNIK
DANE JEDNOSTKI ZGŁASZAJĄCEJ (nazwa, adres, telefon, pieczęć):
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Opiekunowie (imię i nazwisko):
1...................................................(koordynator) 2............................................................
3........................................................................ 4.............................................................
5........................................................................ 6.............................................................

Uzgodniona data przyjazdu:.............................................................................................
Miejsce zajęć:

□ punkt edukcji leśnej "Dąbrowa" w Lublinie □ punkt edukacji leśnej w Świdniku
□ ścieżka edukacyjna w leśnictwie Świdnik
□ izba edukacyjna
□ inne- uzgodnione z prowadzącym...............................................................................
Proponowany temat zajęć:...............................................................................................
Liczba oraz wiek uczestników zajęć:................................................................................

□ zajęcia zakończone ogniskiem

□ bez ogniska

OŚWIADCZENIE
Zapoznalem/am się i akceptuje treść Regulaminu korzystania z edukcji przyrodniczo-leśnej prowadzonej
przez pracowników Nadleśnictwa Świdnik, a także oświadczam, iż znane są mi przepisy dotyczące zasad
bezpieceństwa 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).

1................................................................. 2............................................................
(data i podpis koordynatora wycieczki)

(data i podpis opiekuna)

3................................................................. 4.............................................................
(data i podpis opiekuna)

(data i podpis opiekuna)

5................................................................. 6.............................................................
(data i podpis opiekuna)

Adnotacje nadleśnictwa odnośnie realizacji zajęć:

(data i podpis opiekuna)

