Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 13
Nadleśniczego Nadleśnictwa Tomaszów z dnia 30 maja 2016r.

Regulamin udziału w zajęciach z zakresu
edukacji przyrodniczo-leśnej w Nadleśnictwie Tomaszów
1. Zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej odbywają się dla grup zorganizowanych, które
dokonały zgłoszenia w formie pisemnej co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem
oraz po potwierdzeniu terminu przez pracownika Nadleśnictwa Tomaszów [dalej :
Nadleśnictwo] .
2. W celu odbycia zajęć należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
internetowej www.tomaszow.lublin.lasy.gov.pl w zakładce EDUKACJA. Wypełniony formularz
można dostarczyć osobiście do siedziby Nadleśnictwa, przesłać faksem na nr 84 665 88 71 lub
drogą mailową na adres tomaszow@lublin.lasy.gov.pl. Potwierdzenie zgłoszenia dokonywane
jest telefonicznie przez pracownika Nadleśnictwa. Tylko potwierdzenie zgłoszenia jest
równoznaczne z rezerwacją danego terminu.
3. Rezerwacji terminów należy dokonywać zarówno w przypadku lekcji terenowych jak
i spotkań z leśnikiem w szkołach lub przedszkolach.
4. Zajęcia z edukacji przyrodniczo-leśnej odbywają się w dni powszednie w godzinach 7.1515.15. W przypadku chęci skorzystania z zajęć w inne dni, konieczne jest uzyskanie zgody
Nadleśniczego.
5. Zajęcia z edukacji przyrodniczo-leśnej prowadzone są przez pracownika Nadleśnictwa.
6. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (silny wiatr, ciągłe opady deszczu,
burza, gęsta mgła, itp.), nagannego zachowania grupy, niezgodnego ze zgłoszeniem stanu
osobowego opiekunów lub liczby podopiecznych przedstawiciel Nadleśnictwa ma prawo
odmówić prowadzenia zajęć. W takim przypadku Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności
za koszty poniesione przez jednostkę zgłaszającą.
7. Rezygnacja z udziału w zajęciach musi zostać zgłoszona niezwłocznie, telefonicznie lub
pocztą elektroniczną [na adres e-mail dostępny na stronie internetowej Nadleśnictwa] osobie
zajmującej się edukacją leśną w Nadleśnictwie.
8. Wprowadzenie zakazu wstępu do lasu (ogłoszone m.in. na stronie internetowej
Nadleśnictwa) powoduje automatyczne odwołanie rezerwacji zajęć.
9. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć edukacyjnych organizowanych na terenie Nadleśnictwa
Tomaszów odpowiedzialność prawną ponoszą opiekunowie grupy.
10. Opiekunowie grup są obecni przez cały czas trwania zajęć edukacyjnych oraz zobowiązują się
do utrzymania porządku wśród uczestników.
11. Obowiązkiem uczestników jest odpowiednie przygotowanie się do zajęć w terenie (pełne,
wygodne obuwie, strój odpowiedni do panujących warunków pogodowych) oraz zapoznanie
się z zagrożeniami jakie mogą napotkać w lesie:
— zagrożenia pożarowe oraz związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wiatr,
burza, wysokie, niskie temperatury),
— zagrożenia związane z pracą środków transportowych oraz transportowanym materiałem
(m.in. drewnem),
— zagrożenia wynikające z trudnych warunków terenowych – wykroty, jary, stoki, bagna i
inne miejsca niebezpieczne,
— zagrożenia związane z praca przy ścince i zrywce drewna,
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12.

13.
14.

15.
16.

— zagrożenia związane z upadkiem przedmiotów z wysokości (np. konary, gałęzie, surowiec
drzewny)
— zagrożenia w miejscach składowania i magazynowania surowca drzewnego,
— zagrożenia związane z pracą na wysokości,
— zagrożenia w miejscach oddziaływania czynników szkodliwych i niebezpiecznych (m.in.
środki ochrony roślin, spaliny),
— zagrożenia związane z ekspozycją na szkodliwe czynniki biologiczne (m.in. możliwość
ukąszenia przez owady, kleszcze, żmije, wpływ rośliny: pyłki, kolce, ciernie, właściwości
parzące, gleba: wirusy, bakterie, grzyby),
— zagrożenia wynikające z obecności osób postronnych,
— zagrożenia ze strony materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych
mogących przypadkiem znajdować się na terenie lasów,
— zagrożenia związane z pracą w pobliżu dróg, szlaków kolejowych, pracy w pobliżu
budynków i innych budowli ora z w pobliżu linii i urządzeń energetycznych i
teleenergetycznych,
— zagrożenia odzwierzęce,
— pozostałe zagrożenia występujące w środowisku leśnym (m.in. możliwość zabłądzenia,
leżące gałęzie, konary, złomy, wywroty, nierówności terenu, wystające korzenie roślin,
możliwość potknięcia, poślizgnięcia).
Obowiązkiem uczestników zajęć edukacyjnych jest odpowiednie zabezpieczenia
pozostawionych rzeczy osobistych. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe w tym zakresie.
Za zniszczenia w mieniu Lasów Państwowych powstałe podczas pobytu grup, odpowiadają
materialnie osoby odpowiedzialne za grupę.
Obowiązkiem uczestników jest przestrzeganie następujących zasad:
— zachowanie się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany,
— zachowanie zasad bezpieczeństwa,
— przestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych,
— nie oddalanie się od grupy bez uprzedniego zgłoszenia opiekunowi i uzyskania od niego
zezwolenia,
— zakaz niszczenia ekspozycji w sali edukacyjnej, udostępnionej infrastruktury, roślinności,
— w ostrożny sposób obchodzenie się grillem, kijami do pieczenia kiełbasek, zachowania
bezpiecznej odległości od ogniska, nie wrzucania śmieci do ogniska,
— pozostawienie po sobie porządku,
— przestrzegania zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu i zażywania środków
odurzających.
W zakresie spraw nienormowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje pracownik
Nadleśnictwa prowadzący zajęcia w uzgodnieniu z Nadleśniczym Nadleśnictwa Tomaszów.
Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.

