Nadleśnictwo Czerniejewo

Regulamin rezerwowania terminów zajęć edukacyjnych – jednodniowych w Ośrodku
Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Czerniejewo oraz korzystania z OEL

1. Rezerwacja obejmuje korzystanie z Wigwamu ze ścieżką przyrodniczo-leśną w
Jeziercach lub Centrum Leśnej Przygody „Szumi Bór” nazywanych łącznie Ośrodkiem
Edukacji Leśnej.
2. Z Ośrodka Edukacji Leśnej mogą korzystać osoby, które dokonają rezerwacji.
Rezerwacja w OEL możliwa jest za pomocą Formularza zgłoszeniowego dostępnego na
stronie
internetowej: http://www.czerniejewo.poznan.lasy.gov.pl/oferta-edukacyjna.
Zgłoszenia Rezerwacji dokonuje się drogą mailową przez wysłanie wypełnionego
Formularza zgłoszeniowego na adres czerniejewo@poznan.lasy.gov.pl.
Potwierdzenie rezerwacji dokonywane jest przez Nadleśnictwo Czerniejewo drogą mailowa
na adres e-mail wskazany przez Rezerwującego, w ciągu 3 dni roboczych od daty
zgłoszenia rezerwacji. Tylko potwierdzenie rezerwacji dokonane przez Nadleśnictwo
Czerniejewo jest równoznaczne z rezerwacją podanego terminu.
3. OEL może być rezerwowany od poniedziałku do piątku od 9:00 do 14.00.
Pierwszeństwo w rezerwacji Ośrodka maja szkoły, przedszkola i inne placówki dydaktyczne
rezerwujące OEL osobiście bez firm pośrednich.
4. Zajęcia edukacyjne w OEL są bezpłatne. Organizacja ogniska jest płatna. Opłata za
ognisko pobierana jest według stawek zgonie z aktualną Decyzją Nadleśniczego
Nadleśnictwa Czerniejewo w sprawie ustalania opłat za korzystanie OEL. Zarządzenie
dostępne
jest
na
stronie
internetowej
Nadleśnictwa:
http://www.czerniejewo.poznan.lasy.gov.pl/oferta-edukacyjna
5. Rezerwacji zajęć w OEL należy dokonać minimum 7 dni roboczych przed planowaną
datą zajęć edukacyjnych.
6. Rezygnacja z rezerwacji musi zostać zgłoszona drogą mailową na adres e-mail:
czerniejewo@poznan.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni przed planowaną rezerwacją.
7. Na zajęcia edukacyjne w każdym z obiektów, o którym mowa w pkt 1 niniejszego
Regulaminu, jednocześnie przyjmowane są grupy do 40 osób. Grupy powyżej tej liczby nie
będą przyjmowane.
8. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć edukacyjnych
odpowiedzialność prawną ponoszą opiekunowie grup.

organizowanych

w

OEL

9. Za zniszczenia wynikłe podczas trwania zajęć edukacyjnych odpowiedzialność ponoszą
(również materialną) Rezerwujący. Opiekunowie są obecni i aktywnie uczestniczą w
zajęciach edukacyjnych.
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10. Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo wskazana w Formularzu zgłoszeniowym
zobowiązana jest do:
a)

zapoznania uczestników i opiekunów z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić podczas
zajęć (alergie, ukąszenia itd.) oraz rozpoznanie czy wśród uczestników nie ma
przypadków schorzeń lub innych przeciwwskazań uniemożliwiających uczestnictwo
w zajęciach,

b)

zadbania o odpowiednią odzież i obuwie uczestników oraz opiekunów,

c)

zaopatrzenia w apteczkę pierwszej pomocy.

11. Nadleśnictwo Czerniejewo nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy
osobiste i inne przedmioty.
12. W zakresie spraw nieregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje
podejmuje pracownik Nadleśnictwa w uzgodnieniu z Nadleśniczym Nadleśnictwa
Czerniejewo.
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