Załącznik do Zarządzenia nr 52/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 24.08.2020r.

Zasady korzystania z oferty edukacyjnej Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
przy Nadleśnictwie Kliniska w czasach pandemii COVID-19
Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 07 sierpnia 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii, Wytyczne MEN,MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020r.
1. We wszystkich obiektach zamkniętych (sala wystawowa, sala edukacyjna, sala
konferencyjna) obowiązuje nakaz noszenia maseczek zakrywających usta i nos (z wyjątkami
określonymi w Rozporządzeniu) oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do pomieszczeń.
2. Na terenie obiektów otwartych (parking, plac dydaktyczny, plac zabaw, ścieżka
spacerowo-dydaktyczna, ścieżka edukacyjna) obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od
innych osób (z wyjątkami określonymi w Rozporządzeniu).
3. Edukacja prowadzona przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie
Kliniska (zwany dalej również jako OEPL) jest prowadzona wyłącznie dla grup
zorganizowanych oraz odpłatna:
a) zajęcia dydaktyczne dla grup szkolnych – 2,00 zł netto z doliczeniem należnego
obowiązującego podatku VAT - od każdego uczestnika,
b) zajęcia dydaktyczne dla zorganizowanych grup dorosłych – 2,50 zł netto z doliczeniem
należnego obowiązującego podatku VAT - od każdego uczestnika
4. Podmiot, który zleca przeprowadzenie zajęć w ramach oferty edukacyjnej OEPL (dalej
również jako zajęcia w OEPL) w niniejszych Zasadach określony został również jako
Organizator Grupy. Każda zorganizowana grupa korzystająca z oferty edukacyjnej OEPL,
niezależnie od tego czy kwalifikowana jest jako grupa szkolna czy też jako zorganizowana
grupa dorosłych winna posiadać wyznaczonego przez Organizatora Grupy co najmniej
jednego opiekuna grupy, odpowiedzialnego za realizację obowiązków wskazanych
w niniejszych Zasadach. W przypadku grup szkolnych funkcję opiekunów grup mogą pełnić
nauczyciele ewentualnie wraz z rodzicami dzieci uczestniczących w zajęciach.
5. Edukacja prowadzona jest w dniach i godzinach pracy Nadleśnictwa Kliniska.
6. Zajęcia w OEPL trwają od 3 do 4 godzin, winny rozpoczynać się nie wcześniej niż o 8.00,
a kończyć nie później niż o 14.00.
7. Chęć odbycia zajęć w OEPL należy zgłosić telefonicznie pod nr 91-43-121-30.
8. Szkoła lub instytucja może zarezerwować maksymalnie 2 terminy zajęć w OEPL w ciągu
jednego miesiąca, z zastrzeżeniem regulacji pkt 9 poniżej.
9. Szkoła lub instytucja zainteresowana przeprowadzeniem zajęć w OEPL w większej liczbie
terminów w ciągu danego miesiąca niż określona w pkt 8 powyżej, może złożyć w tym
zakresie wniosek do OEPL, a jego uwzględnienie uzależnione będzie od możliwości ustalenia
dodatkowych wolnych terminów w danym miesiącu oraz możliwości organizacyjnych
Nadleśnictwa Kliniska.
10. Zajęcia w OEPL odbywają się niezależnie od pogody.
11. Jednorazowo w zajęciach w OEPL może uczestniczyć jedna grupa do 25 osób
- plus 2 opiekunów.
12. W sali wystawowej, ekspozycji dydaktycznej jednorazowo może przebywać do 4 osób.
13. Uczestnicy zajęć dydaktycznych:
1) w dniu zajęć są zdrowi - pisemne oświadczenie rodziców dziecka/ prawnych opiekunów
lub pełnoletniego uczestnika zajęć, o braku u uczestnika zajęć infekcji oraz objawów

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; (załącznik nr 2 do „Zasad korzystania z oferty
edukacyjnej)
2) nie zamieszkiwali z osobą przebywającą w związku z COVID 19 na kwarantannie i nie mieli
kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie COVID 19 w okresie 14 dni przez udziałem
w zajęciach – pisemne oświadczenie rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub
pełnoletniego uczestnika zajęć dydaktycznych;
3) są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych
z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzegania wzmożonych zasad higieny,
stosownie do obowiązujących w czasie trwania wypoczynku ograniczeń i nakazów
ustalonych przez Radę Ministrów – pisemne oświadczenie uczestnika zajęć lub rodziców
dziecka, prawnych opiekunów.
14. Przebywający na terenie Ośrodka zobowiązani są do stosowania się do regulaminów
obowiązujących na terenie danych obiektów oraz aktualnych zaleceń Ministerstwa Zdrowia
i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
15. Infrastruktura turystyczna (na ścieżce spacerowo-dydaktycznej, na ścieżce edukacyjnej,
placu dydaktycznym, placu zabaw) nie jest dezynfekowana. Prosimy o unikanie kontaktu
z poręczami, ławami, tablicami, itp. – bez zabezpieczenia (rękawiczki, własny środek do
dezynfekcji), ze względu na ryzyko zakażenia.
16. OEPL zapewnia uczestnikom:
1) prelegenta, który będzie prowadził zajęcia dydaktyczne
2) dostosowany do wieku uczestników zakres merytoryczny zajęć,
3) sprzęt i materiały dydaktyczne potrzebne podczas zajęć.
Pracownicy OEPL podczas zajęć nie sprawują opieki pedagogicznej ani nie odpowiadają
za nadzór wychowawczy nad uczestnikami.
17. Organizator Grupy oraz upoważnieni przez niego Opiekunowie grupy (nauczyciele)
odpowiadają za:
1) przedłożenie najpóźniej w dniu planowanych zajęć w OEPL, przed ich rozpoczęciem,
wypełniony i podpisany formularz, który jest załącznikiem nr 1 oraz nr 2 do „Zasad
korzystania z oferty edukacyjnej Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy
Nadleśnictwie Kliniska”.
2) strój uczestników dostosowany do warunków w jakich prowadzone będą zajęcia,
zwłaszcza dotyczy to zajęć terenowych,
3) nadzór wychowawczy podczas zajęć – w przypadku dużych grup, które dzielone będą na
mniejsze podgrupy – zapewniają dodatkowych opiekunów sprawujących nadzór
wychowawczy w każdej z podgrup,
4) zachowanie uczestników zgodne z wymaganiami BHP, w tym:
a) przestrzeganie zakazu spożywania posiłków w trakcie zajęć dydaktycznych,
b) przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych,
c) przestrzeganie zakazu samowolnego lub niezgodnego z przeznaczeniem
użytkowania pomocy dydaktycznych oraz obiektów edukacyjnych
znajdujących się na terenie Ośrodka,
d) przestrzeganie zakazu niszczenia urządzeń obiektów edukacji terenowej,
e) przestrzeganie zakazu rozpalania ognisk w „Zielonej Sali” bez wiedzy
pracowników Ośrodka,
f) przestrzeganie zakazu hałasowania i używania urządzeń powodujących
nadmierny hałas,
g) śmiecenia i zanieczyszczania terenu Ośrodka.
5) poinformowanie prowadzącego na początku zajęć o osobach uczulonych, chorych czy nie
w pełni sprawnych,

6) przestrzeganie przez uczestników wskazań, poleceń oraz instrukcji przekazywanych
przez prowadzącego zajęcia.
18. Opiekun grupy jest zobowiązany do zgłoszenia Kierownikowi Ośrodka przed wyjazdem
grupy wszelkich zaistniałych podczas zajęć zdarzeń.
19. Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej zastrzega sobie prawo odwołania zajęć lub zmiany
terminu z przyczyn nie dających się wcześniej przewidzieć jak np. choroba prowadzącego,
nieprzewidziane zadania.
20. W przypadku niemożności skorzystania przez uczestników z zajęć we wcześniej
zarezerwowanym terminie uczestnik zobowiązany jest niezwłoczne zawiadomić o tym fakcie
OEPL telefonicznie lub pocztą elektroniczną edukacja@szczecin.lasy.gov.pl
21. Za szkody wynikłe z winy uczestników zajęć takie jak zniszczenie eksponatów, pomocy
dydaktycznych, sprzętu audiowizualnego i innych będących wyposażeniem OEPL odpowiada
opiekun grupy lub sami uczestnicy (dotyczy osób dorosłych).
22. W przypadku zachowania uczestników utrudniającego lub uniemożliwiającego
prowadzenie zajęć lub całkowitego braku zaangażowania z ich strony prowadzący ma prawo
do ich przerwania i odstąpienia od dalszego prowadzenia zajęć bez zwrotu środków
poniesionych wcześniej przez uczestników zajęć.
23. Szczegółowe informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników
zajęć w OEPL znajdują się w załączniku nr 1 do „Zasad korzystania z oferty edukacyjnej
Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska”.
24. Aktualne informacje związane z epidemią koronawirusa Sars-CoV-2 w Polsce, w tym
o sposobach ochrony przed zakażeniem można znaleźć pod adresem:
www.gov.pl/web/koronawirus.

