
Regulamin dla opiekunów grup zorganizowanych przyjeżdżających 

do Zielonej Szkoły w Schodnie 

 

1. Organizację dojazdu i przyjazdu do Schodna  grupa realizuje we własnym zakresie. 

 

2. Na obozy kilkudniowe przyjmujemy uczniów od 9 lat. Uczestnicy poniżej 12 lat powinni posiadać 

pisemną zgodę rodziców na wyjazd. 

 

3. Podczas pobytu, na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż piętnaścioro uczniów. W 

przypadku osób niepełnosprawnych ilość opiekunów należy uzgodnić wcześniej z prowadzącym 

szkołę.  

 

4. Podczas wycieczek rowerowych konieczna jest obecność co najmniej trzech opiekunów. Wszyscy 

uczestnicy podczas wycieczki rowerowej muszą posiadać kartę rowerową.  

 

5. Prowadzący placówkę zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w planie pobytu z powodu 

nieprzewidzianych sytuacji (niedyspozycja instruktora, pogoda). Szczegółowy plan pobytu jest 

ustalany na miejscu. 

 

6. Kierownik wycieczki nadzoruje przestrzeganie przez uczniów  ”Regulaminu uczestnika obozu 

ekologicznego w Zielonej Szkole w Schodnie”, który jest przedstawiony uczniom i podpisywany 

przez nich zaraz po zakwaterowaniu. Uczniowie, którzy będą rażąco łamali regulamin zostaną 

wydaleni z placówki bez zwrotu kosztów wyżywienia. 

 

7. Wszyscy zakwaterowani powinni  przywieźć ze sobą śpiwory i obuwie zmienne. 

 

8. Opiekunowie maja obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym 

uczestników. Wszyscy uczestnicy powinni przywieźć ze sobą aktualną książeczkę zdrowia. 

 

9. Opiekunowie biorą udział w organizacji uczniom czasu wolnego wieczorami.  

 

10. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zarówno podczas zajęć, jak i w czasie wolnym 

spoczywa na opiekunach.  

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego postanowienia: 

 

        

Kierownik wycieczki:  …………………………………………………. Data i podpis 

Zgłoszenie udziału w zajęciach kilkudniowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestników zgodnie z art.6 

ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystywania 

wizerunku osób biorących udział w przedsięwzięciach edukacyjnych Zielonej Szkoły  w:  publikacjach, na stronie internetowej i mediach społecznościowych 

administrowanych przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w celach promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia a27 kwietnia 2016 r. ( DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję iż: 

1) Administratorem danych osobowych uczestników oferty edukacyjnej jest: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku, ul 

Poniatowskiego 4a. 

2) Kontakt: zsk@pomorskieparki.pl. 

3) Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz 

prawo do przenoszenia danych. 

4) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w działaniach edukacyjnych 

Zielonej Szkoły. 
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