REGULAMIN
letnich zajęć realizowanych w ramach Półkolonii z Zieloną Szkołą

1.ORGANIZATOR
Organizatorem warsztatów jest Zielona Szkoła w Schodnie przy Wdzydzkim Parku
Krajobrazowym oddział Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
2.ADRESACI
Warsztaty są przeznaczone dla grup zorganizowanych w ilości max.12osób. Adresatami oferty
są dzieci i młodzież w wieku szkolnym z województwa pomorskiego.
3.UCZESTNICTWO
Uczestnictwo w warsztacie możliwe jest po wcześniejszym zapisie telefonicznym lub drogą email. Liczba uczestników jest ograniczona - do 12osób. Osoba zgłaszająca (opiekun grupy)
jest zobowiązana do przekazania swoich danych, tj. imię i nazwisko i numer telefonu.
4.UDZIAŁ
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu do
siedziby Zielonej Szkoły oraz powrotu.
5.MIEJSCE I CZAS
Warsztaty rozpoczynają się przy siedzibie Zielonej Szkole w Schodnie lub okolicy w
zależności od realizowanej tematyki odbędą się w Zielonej Szkole w Schodnie i okolicy.
Warsztaty w formie półkolonii będą odbywały się w miesiącu lipcu. Czas trwania warsztatów
ok.3 godzin. Mogą być realizowane w godzinach między 9.00 a 15.00 (łącznie z
ogniskiem),wyjątkiem są zajęcia o nietoperzach i ptakach realizowane wczesnym rankiem lub
późnym popołudniem.
6. Uczestnicy warsztatów są zobowiązani do stosowania się do wskazówek i poleceń
Organizatora.
7. W przypadku niezastosowania się do zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie,
Organizator może odmówić Uczestnikowi/Uczestniczce udziału/dalszego udziału w
warsztacie.
8. Niniejszy regulamin może ulec zmianie.
9.Zasady realizacji zajęć w czasie stanu epidemii określa poniższy regulamin-załącznik do
Zarządzenia nr 11/2020 Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych z dnia 16
czerwca 2020.

Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2020
Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków
Krajobrazowych z dnia 16 czerwca 2020 r.

REGULAMIN
DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ
POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
W CZASIE STANU EPIDEMII

§1
1. Regulamin określa procedury bezpieczeństwa obowiązujące w działalności edukacyjnej
prowadzonej przez Oddziały Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych (PZPK) oraz
zasady przebywania w obiektach użytkowanych przez Oddziały PZPK w okresie epidemii,
wprowadzone w celu zminimalizowania zagrożenia związanego z zarażeniem się wirusem
SARS-CoV-2.
2. Regulamin obowiązuje uczestników zajęć stacjonarnych i terenowych, ich opiekunów oraz
pracowników przebywających na terenie Oddziałów PZPK:
1) Oddział w Słupsku Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”,
2) Oddział w Charzykowach Zaborski Park Krajobrazowy,
3) Oddział w Kościerzynie Wdzydzki Park Krajobrazowy,
4) Oddział w Kartuzach Kaszubski Park Krajobrazowy,
5) Oddział w Stegnie Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”,
6) Oddział we Władysławowie Nadmorski Park Krajobrazowy,
7) Oddział w Gdańsku Trójmiejski Park Krajobrazowy,
8) Sekcja Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
3. Opiekunowie zorganizowanych grup osób niepełnoletnich są zobowiązani posiadać zgodę
rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zajęciach edukacyjnych PZPK.
§2
1. Z działalności edukacyjnej PZPK mogą korzystać wyłącznie osoby bez objawów mogących
wskazywać na chorobę zakaźną (podwyższona temperatura, kaszel, bóle mięśni, trudności
w oddychaniu), nie mające w okresie 14 dni poprzedzających zajęcia kontaktu z osobami
poddanymi kwarantannie bądź izolacji.
2. Pracownik PZPK ma prawo odmówić udziału w zajęciach osobie wykazującej objawy
chorobowe określone w ust. 1.
3. Każda osoba biorąca udział w zajęciach stacjonarnych zobowiązana jest:
1) zdezynfekować po wejściu do budynku ręce za pomocą środków zapewnionych przez
PZPK,
2) zasłaniać usta i nos za pomocą własnych środków ochronnych.
4. Zasłonę ust i nosa można zdjąć jedynie podczas zajęć terenowych lub
w pomieszczeniach w przypadku, gdy na 1 osobę przypadają co najmniej 4 m2.
5. W trakcie zajęć zarówno stacjonarnych, jak i terenowych uczestnicy winni utrzymywać
odległość od innych osób nie mniejszą niż 2 m.

6. Nie należy spożywać posiłków podczas zajęć, jak również używać telefonów komórkowych,
tabletów czy laptopów.
7. Osoby niebędące pracownikami PZPK mogą korzystać jedynie z pomieszczeń
przeznaczonych do ogólnego użytku (sale edukacyjne, toalety, korytarze).
§3
1. Osoby prowadzące zajęcia mają obowiązek informowania uczestników o obowiązującym
Regulaminie.
2. Sprzęt oraz pomoce dydaktyczne stosowane podczas zajęć muszą być każdorazowo
dezynfekowane. Nie należy stosować sprzętu i pomocy dydaktycznych, które nie mogą być
zdezynfekowane.
3. Pracownicy PZPK zobowiązani są do:
1) przeprowadzania regularnej dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach
ogólnodostępnych, ze szczególnym uwzględnieniem sanitariatów oraz części
wyposażenia narażonych na częsty kontakt z rękoma, jak klamki czy poręcze,
2) wietrzenia sal przez 15 minut po zakończeniu każdych zajęć,
3) zamieszczenia w miejscach ogólnodostępnych informacji/infografik dotyczących
zagrożenia epidemicznego, dezynfekcji, itp.
§4
Procedury bezpieczeństwa obowiązują do czasu odwołania stanu epidemii.

