Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr MP.0022.7.2018
Dyrektora Mazurskiego Parku Krajobrazowego
z dnia 15.05.2018 r.

REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
REALIZOWANYCH PRZEZ MAZURSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Rozdział 1
Informacje ogólne
§1
1. Mazurski Park Krajobrazowy organizuje działalność edukacyjną, turystyczną i rekreacyjną
zgodnie z § 6 pkt. 1 lit b. oraz § 6 pkt. 2 oraz § 9 Statutu Mazurskiego Parku Krajobrazowego
na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 627,
z późn. zm.).
2. Edukacja ekologiczna w Mazurskim Parku Krajobrazowym służy upowszechnianiu wiedzy
przyrodniczej, kulturowej i historycznej oraz kształtowaniu świadomości ekologicznej,
zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych.
§2
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Parku – rozumie się przez to Mazurski Park Krajobrazowy;
2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Mazurskiego Parku Krajobrazowego;
3) Zajęciach – należy przez to rozumieć zajęcia dydaktyczne prowadzone przez
pracowników Parku w formie „zielonych lekcji”, zajęć terenowych, warsztatów,
prelekcji oraz zajęć muzealnych w Izbie Przyrodniczej, Izbie Pamięci i „Galerii Nad
Mukrem” i wycieczek na ścieżkach przyrodniczych Parku.
4) Opiekunie – należy przez to rozumieć opiekunów, nauczycieli, przewodników
i kierowników grup.
Rozdział 2
Informacje szczegółowe
§3
Zajęcia dydaktyczne na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego mogą być prowadzone:
na ścieżkach przyrodniczych Parku,
w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej z Izbą Przyrodniczą,
w innych miejscach w granicach, jak i poza granicami Mazurskiego Parku Krajobrazowego,
po uprzedniej zgodzie Dyrektora Parku.
2. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są nieodpłatnie i po wcześniejszej rezerwacji. Rezerwacji
zajęć można dokonywać telefonicznie, osobiście w siedzibie Parku lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
3. Warunkiem realizacji zajęć jest pisemne oświadczenie opiekuna o zapoznaniu się z treścią
Regulaminu, złożone na formularzu rejestracyjnym.
4. Wzór formularza rejestracyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
1.
a)
b)
c)
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5. Rezygnację z zajęć należy zgłosić telefonicznie, drogą mailową lub osobiście w siedzibie
Parku.
§5
1. Propozycje tematów zajęć oraz ich przybliżony czas trwania znajdują się w ofercie edukacyjnej
na stronie internetowej Parku w zakładce Edukacja oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Parku.
2. Zajęcia prowadzone są w grupach maksymalnie 30-osobowych. Możliwość przeprowadzenia
zajęć dla większej ilości osób należy uzgodnić z Zespołem ds. edukacji, dydaktyki, promocji
i turystyki.
§4
1. Pracownicy Parku zastrzegają sobie możliwość zmiany treści i przebiegu trasy oraz czasu
trwania zajęć w przypadku złych warunków atmosferycznych, niewłaściwego przygotowania
uczestników do warunków terenowych lub pogodowych lub innych czynników mogących
zagrażać bezpieczeństwu uczestników.
2. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników zajęć, mogą być one natychmiast przerwane przez
prowadzących, po stwierdzeniu wśród uczestników osób w stanie nietrzeźwym lub pod
wpływem innych środków odurzających, zachowujących się w sposób, który zagraża
ogólnemu bezpieczeństwu, zakłócających porządek zajęć, naruszających ogólnie przyjęte
normy zachowania.
3. Mazurski Park Krajobrazowy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników
i ich opiekunów zniszczone lub zagubione podczas zajęć.
4. Park zastrzega sobie prawo do dokumentowania zajęć w formie fotografii i nagrań wideo oraz
publikowania ich na stronie internetowej, profilu społecznościowym oraz w publikacjach
Parku na potrzeby promocji jego działalności statutowej.
Rozdział 3
Odpowiedzialność opiekunów, nauczycieli i kierowników grup
§5
1. Opiekunowie grup są zobowiązani do obecności w trakcie zajęć prowadzonych
przez pracowników Parku, dyscyplinowania grupy i utrzymywania porządku.
2. Liczba opiekunów powinna być zgodna z przepisami prawa obowiązującymi dla instytucji,
z której pochodzi grupa.
3. Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczestników i właściwe przygotowanie ich
do zajęć terenowych (odzież, obuwie, prowiant w przypadku zajęć wielogodzinnych itp.).
4. W przypadku zniszczenia sprzętu używanego w czasie zajęć lub zniszczeń w obiektach
Mazurskiego Park Krajobrazowego, powstałych z winy uczestników zajęć, odpowiedzialność
materialną ponosi sprawca.
5. Opiekun zobowiązany jest dopilnować, aby grupa biorąca udział w zajęciach zapoznała się
i stosowała do wymienionych wyżej punktów Regulaminu.
6. Przystąpienie do zajęć jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
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