
Regulamin pobytu grup zorganizowanych w Zielonej Szkoły w Schodnie 

1) Warunkiem uczestnictwa grup zorganizowanych z terenu województwa pomorskiego jest uzyskanie 

przez kierownika wycieczki zgód opiekunów prawnych, zgodnie ze wzorem 

https://zielonaszkola.wdzydzkipark.pl/files/site-os3/download/3758/Zgoda-na-udzial-w-Zielonej-

Szkole.pdf oraz przekazanie ich po przyjeździe upoważnionemu pracownikowi Zielonej Szkoły – Anecie 

Libera. 

2) Organizację dojazdu i przyjazdu do Ośrodka grupa realizuje we własnym zakresie. 

3) Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zarówno podczas zajęć, jak i w czasie wolnym 

spoczywa na opiekunach  

4) Obiekt przeznaczony jest wyłącznie dla grup zorganizowanych, w celach realizacji edukacji 

przyrodniczej. Grupa korzystająca z ośrodka nie może być liczniejsza niż 30 osób. 

5) Upoważniony pracownik Zielonej Szkoły zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w planie pobytu z 

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

ustalany jest na miejscu.   

6) Wyżywienie uczestników jest odpłatne, świadczone przez zewnętrzną firmę współpracującą z Zieloną 

Szkołą. 

7) Na terenie Ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu i stosowania 

innych środków odurzających 

8) Szkoła, lub organizator wypoczynku letniego, której został udostępniony obiekt jest w pełni 

odpowiedzialna materialnie za powierzony im budynek wraz z wyposażeniem. Jest zobowiązana do 

pokrycia kosztów dokonanych zniszczeń obiektu i wyposażenia. 

9)  W pomieszczeniach i otoczeniu Ośrodka należy przestrzegać porządku i używać obuwia zmiennego. 

10)   W Ośrodku należy przestrzegać ciszy nocnej, która obowiązuje od godz. 22: 00 do godz. 07:00. 

11)  Podczas pobytu należy przestrzegać zasady p.poż. oraz zakaz stosowania urządzeń grzewczych, 

elektrycznych i innych narzędzi niebezpiecznych 

12)  Czas wolny podczas pobytu należy zorganizować uczestnikom we własnym zakresie wg własnego 

pomysłu, lub korzystając z pomocy edukacyjnych Ośrodka. Przed korzystaniem z boiska należy 

zapoznać się z Regulaminem boiska. 

13) Opiekunowie mają obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym 

uczestników. Wszyscy uczestnicy powinni posiadać aktualne uprawnienia do świadczeń zdrowotnych 

oraz ubezpieczenie NNW 

14)  Na terenie obiektu obowiązuje segregacja odpadów. 

15) We wszystkich sprawach dotyczących działalności Ośrodka nieujętych w regulaminie, należy 

przestrzegać zalecenia pracownika kierującego Ośrodkiem. 

16) Niestosowanie się do punktów Regulaminu może skutkować usunięciem grupy z Zielonej Szkoły, bez 

zwrotu kosztów wyżywienia. 

 

 

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

https://zielonaszkola.wdzydzkipark.pl/files/site-os3/download/3758/Zgoda-na-udzial-w-Zielonej-Szkole.pdf
https://zielonaszkola.wdzydzkipark.pl/files/site-os3/download/3758/Zgoda-na-udzial-w-Zielonej-Szkole.pdf

