Regulamin korzystania z Wiaty Edukacyjnej ”Gajówka„

1. Wiata Edukacyjna ”Gajówka„ w leśnictwie Las Miejski udostępniana jest w celu prowadzenia
zajęć z edukacji przyrodniczo-leśnej dla osób, które wcześniej dokonają rezerwacji terminu, a
następnie w ciągu 7 dni od daty jej ustalenia dostarczą formularz zgłoszeniowy.

2. W celu skorzystania z wiaty należy dokonać rezerwacji pod nr telefonu 61 426 46 11 lub 61 426
13

22

oraz

wypełnić

Formularz

zgłoszeniowy

dostępny

na

stronie

www.gniezno.poznan.lasv.gov.pl w zakładce EDUKACJA. Formularz zgłoszeniowy można
dostarczyć osobiście do siedziby Nadleśnictwa Gniezno lub przesłać droga mailową na adres
gniezno@poznan.lasy.gov.pl.

3. Rezerwacja obejmuje korzystanie z obiektów Wiaty Edukacyjnej ”Gajówka„ (grill, miejsce
ogniskowe, „Zielona klasa").

4. Zajęcia z edukacji przyrodniczo-leśnej odbywają się w dni powszednie w godzinach 8.00-14.00.
5. Wiata Edukacyjna ”Gajówka„ udostępniana jest bezpłatnie zorganizowanym grupom, dla których
prowadzone są zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej.

6. Zajęcia z edukacji przyrodniczo-leśnej prowadzone są przez organizatora lub pracownika
Nadleśnictwa Gniezno.

7. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć edukacyjnych organizowanych na terenie Nadleśnictwa
Gniezno odpowiedzialność prawną ponoszą opiekunowie grup.

8. Opiekunowie grup są obecni przez cały czas trwania zajęć edukacyjnych oraz zobowiązują się do
utrzymania dyscypliny wśród uczestników.

9. Obowiązkiem uczestników zajęć edukacyjnych jest odpowiednie przygotowanie się do zajęć w
terenie oraz zapoznanie się z zagrożeniami jakie mogą napotkać uczestników w trakcie zajęć.

10. Uczestnicy zobowiązują się do zabezpieczenia pozostawionych rzeczy osobistych. Nadleśnictwo
Gniezno nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.

11. Za zniszczenia wynikłe podczas pobytu grup odpowiadają materialnie osoby odpowiedzialne za
grupę.

12. Obowiązkiem uczestników jest przestrzeganie zasad:
- zachowania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,
- nie oddalania się od grupy bez uprzedniego zgłoszenia opiekunowi i uzyskania od niego
odpowiedniego zezwolenia,

- nie niszczenia obiektów, drzew, krzewów oraz roślinności,
- pozostawienia po sobie porządku.
13. W zakresie spraw nienormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje pracownik
odpowiedzialny za edukację przyrodniczo-leśną w uzgodnieniu z Nadleśniczym Nadleśnictwa
Gniezno.

Nadleśniczy
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