Regulamin zajęć edukacyjnych OT BPK

1. OT BPK prowadzi zajęcia o charakterze informacyjno - edukacyjnym (nie
rekreacyjnym).
2. Zajęcia są prowadzone w formie zajęć terenowych na obszarze BPK lub w formie
prelekcji i pogadanek przyrodniczych w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
3. Prowadzenie wszelkich form zajęć edukacyjnych jest nieodpłatne.
4. Zamawiający ma obowiązek (o ile wcześniej nie ustali inaczej) zabrania przewodnika
z siedziby OT BPK i odwiezienie go do Siedziby po zajęciach.
5. Na minimum 7 dni przed zajęciami Zamawiający powinien wypełnić kartę
zgłoszeniową, która dostępna jest na stronie www.parkilodzkie.pl w zakładce
BPK/Edukacja/Zajęcia edukacyjne i dostarczyć ją do siedziby OT BPK (osobiście,
mailem, faxem lub drogą pocztową). Brak pisma w w/w terminie jest równoznaczny z
rezygnacją z zajęć.
6. Na zajęciach terenowych zaleca się grupy liczące około 30 osób (lub mniejsze). W
przypadku większych grup prosimy o ustalenie, czy istnieje możliwość oprowadzenia
przez 2 pracowników OT BPK.
7. Uczestnicy zajęć terenowych powinni być do nich odpowiednio przygotowani tj.
zaopatrzeni w strój terenowy (buty terenowe, nakrycie głowy, kurtka/bluza
przeciwdeszczowa), umożliwiający odbycie zajęć w terenie w zróżnicowanych
warunkach pogodowych.
8. W przypadku niepogody nie zapewniamy w zamian za zajęcia terenowe zajęć
stacjonarnych (w siedzibie OT BPK nie posiadamy sali edukacyjnej).
9. Na terenie BPK istnieje zagrożenie kleszczowe, o czym zamawiający ma obowiązek
poinformować wszystkich uczestników zajęć terenowych przed ich zorganizowaniem.
10. OT BPK odpowiada za treści merytoryczne i przystępność przekazywanej wiedzy,
natomiast odpowiedzialność za sprawy związane z zachowaniem i bezpieczeństwem
uczestników ponoszą opiekunowie.
11. Pracownik Parku prowadzący zajęcia edukacyjne ma prawo odmówić ich
kontynuowania w przypadku nieodpowiedniego zachowania dzieci/młodzieży i braku
reakcji opiekunów. O wystąpieniu takich przypadków OT BPK będzie informował
pisemnie Dyrekcję szkoły lub instytucji zamawiającej.
12. Zajęcia terenowe mogą być prowadzone z wykorzystaniem kart pracy, co wymaga
wcześniejszych ustaleń między prowadzącym, a nauczycielem/opiekunem. Kartę
pracy należy pobrać ze strony internetowej www.parkilodzkie.pl i wydrukować w
odpowiedniej ilości. Do kart pracy należy zabrać podkładki umożliwiające
wypełnienie kart w terenie oraz ołówki.
13. OT BPK nie organizuje w ramach zajęć ognisk. W celu ich zamówienia należy
skontaktować się samodzielnie z firmami posiadającymi wyznaczone miejsce pod
ognisko. Informacji o firmach leżących w Parku może udzielić pracownik OT BPK.
14. W trakcie zajęć terenowych OT BPK nie zapewnia toalet. Zalecamy skorzystanie z
nich przed rozpoczęciem zajęć.
15. W wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym ustaleniu przez strony dopuszcza się
drobne odstępstwa od regulaminu.

