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ED 601 – 1/2017                                                                                                           Urszulin, dn. 10.01.2017 r. 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA 

W „ZIMIE W PARKU”– ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH W RAMACH DNI OTWARTYCH PPN 

 

 

W dniach 23-27 stycznia 2017 roku Poleski Park Narodowy (dalej: PPN) organizuje zajęcia 

edukacyjne W „Zimie w Parku” – zajęciach edukacyjnych w ramach dni otwartych PPN 

w ramach dni otwartych PPN. Szczegółowe zasady uczestnictwa w zajęciach określa 

poniższy regulamin. 

 

1. Udział w zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. 

3. W dniach: 23-27 stycznia 2017r. zajęcia odbywają się w Ośrodku Dydaktyczno-

Administracyjnego PPN przy ul. Lubelskiej 3A w godz. 10.00-14.00. 

4. Dnia 25 stycznia 2017 r. odbędzie się wyjazd uczestników do Roztoczańskiego Parku 

Narodowego. 

5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w dn. 23, 24, 26 oraz 27 stycznia 2017 r. jest zapoznanie 

się i akceptacja niniejszego regulaminu oraz dostarczenie do Poleskiego Parku Narodowego 

podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika odpowiedniej zgody na udział w 

zajęciach.  

6. Warunkiem udziału w wyjeździe do Roztoczańskiego Parku Narodowego w dn. 25 stycznia 

2017 r. jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu oraz dostarczenie do Poleskiego 

Parku Narodowego podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika odpowiedniej 

zgody na wyjazd. 

7. O udziale w wycieczce decyduje kolejność dostarczania zgody na wyjazd oraz frekwencja i 

aktywność na zajęciach. 

8. Druk zgody na udział w zajęciach w dn. 23-27 stycznia 2017 r. jest do pobrania na stronie 

internetowej Poleskiego Parku Narodowego lub po rozpoczęciu pierwszego dnia zajęć w 

Ośrodku Dydaktyczno-Administracyjnym PPN. 

9. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu zajęć, poszanowania mienia 

Poleskiego Parku Narodowego, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kulturalnego 

zachowania względem współuczestników i pracowników PPN. 

10. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z deklaracją braku przeciwskazań zdrowotnych do 

uczestnictwa w tego typu zajęciach oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez Poleski Park Narodowy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

11. Na zajęciach obecni mogą być wyłącznie uczestnicy. O ewentualnej obecności rodzica lub 

opiekuna towarzyszącego dziecku decydują pracownicy PPN prowadzący zajęcia. 
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12. Dzieci poniżej 12 roku życia na zajęcia powinny być przyprowadzane i odbierane przez rodzica 

lub opiekuna. 

13. Korzystanie z wyposażenia sal edukacyjnych odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem. 

14. Wszystkie niezbędne do udziału w zajęciach materiały zapewnia Poleski Park Narodowy, 

uczestnicy natomiast powinni posiadać odpowiedni strój oraz obuwie na zmianę (typu trampki, 

tenisówki). 

15. Podczas zajęć będą wykonywane zdjęcia. Dokumentacja fotograficzna jest wykorzystywana do 

celów promocyjnych Poleskiego Parku Narodowego (Facebook, strona www, wydawnictwa 

PPN).  

16. Prace plastyczne wykonane na zajęciach stają się własnością Poleskiego Parku Narodowego a 

uczestnicy wyrażają zgodę na przechowywanie, eksponowanie i publikowanie prac 

plastycznych w celach promocyjnych Poleskiego Parku Narodowego. 

17. Poleski Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe 

pozostawione na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Administracyjnego. 

 

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna 

edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 200 w Poleskim Parku Narodowym”.  

 


