Drogi rodzicu,
W trosce o bezpieczeństwo Twojej pociechy, przygotowaliśmy regulamin zajęć, który przybliży
Ci sposób funkcjonowania i realizacji zajęć – LEŚNA EKSPEDYCJA.
Zależy nam na tym, byś się z nim zapoznał. Dzięki temu zapisując swoje dziecko na warsztaty
masz pewność, że będzie czerpało z nich mnóstwo radości, a Twoja głowa będzie spokojna.

REGULAMIN wycieczek, warsztatów i zajęć „LEŚNA EKSPEDYCJA”
I. Postanowienia ogólne
1.
2.

Wycieczki i warsztaty Leśna Ekspedycja są zajęciami pozalekcyjnymi dla dzieci w wieku 7-12 lat. Zajęcia umożliwiają
dzieciom zabawę na świeżym powietrzu połączoną z pogłębianiem wiedzy przyrodniczej.
Warsztaty opierają się na aktywnym spędzaniu czasu w przestrzeni leśnej. Dzieci w trakcie zajęć przeżywają przygody,
które wymagają od nich takich aktywności jak: bieganie, skakanie, balansowanie, wspinanie się, itp.

II. Zasady uczestnictwa w zajęciach
1.
2.
3.
4.

Zajęcia odbywają się w soboty, a czas trwania jednych zajęć wynosi 5 godzin.
Zajęcia odbywają się na terenach lasów Nadleśnictwa Mielec i Tuszyma .
Rodzice lub osoby upoważnione pisemnie przez rodziców, przyprowadzają i odbierają dziecko z miejsca wyznaczonej
zbiórki. Miejsca zbiórki każdorazowo podawane będą rodzicom dzieci zgłoszonych na warsztaty.
Liczebność grup przyjmowanych na zajęcia nie przekracza 20 osób. Grupą opiekuje się trzech Instruktorów biura
ALTERNATYWA TRAVEL.

III. Warunki uczestnictwa
1.
2.

3.
4.

5.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest dokonanie zgłoszenia za pomocą formularza na stronie
www.alternatywa-travel.pl i uiszczenie wpłaty za zajęcia.
Rodzice zobowiązani są przyprowadzać na zajęcia Dzieci wyposażone w ubiór adekwatny do panujących warunków
pogodowych, ponadto powinni zabezpieczyć Dziecko na wypadek nagłej zmiany pogody, szczególnie na deszcz.
W przypadku braku ubrań adekwatnych do warunków pogodowych, lub braku ubrań na zmianę, Instruktor, troszcząc
się o zdrowie Dziecka, nie może wyrazić zgody na udział dziecka w danych zajęciach.
Rodzice obowiązkowo wyposażają dzieci w preparaty przeciw KLESZCZOM i owadom.
W trosce o zdrowie wszystkich Dzieci oraz w celu utrzymania higienicznych warunków zajęć i opieki, instruktor ma
obowiązek poinformować Rodzica/Opiekuna Dziecka, u którego dostrzeże objawy infekcji, o konieczności
wcześniejszego odebrania dziecka z zajęć. W szczególnych przypadkach poważnie zagrażających zdrowiu innych dzieci
Instruktor ma prawo jednostronnie zdecydować o nieprzyjęciu Dziecka na zajęcia w danym dniu.
W trosce o zdrowie Dzieci Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się nie przyprowadzać na zajęcia chorego Dziecka tzn.
takiego, którego stan zdrowia może spowodować infekcję dla innych Dzieci.

IV. Bezpieczeństwo naszych leśnych wędrówek.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
a.

Zajęcia odbywają się z uwzględnieniem aktualnej sytuacji pandemicznej, obowiązujących wytycznych GIS oraz
panujących warunków atmosferycznych.
Rodzic dziecka jest zobowiązany każdorazowo przed zajęciami wypełnić deklaracje dotyczącą stanu zdrowia dziecka.
W trakcie zajęć każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych GIS. DDM – dystans, dezynfekcja,
maseczka.
Nad bezpieczeństwem wędrówek czuwają Instruktorzy biura ALTERNATYWA TRAVEL. Bezpieczeństwo Państwa dzieci
jest dla NAS najważniejsze! Dlatego dla naszych Instruktorów sprawą nadrzędną jest zapewnienie najwyższego
poziomu bezpieczeństwa w trakcie realizacji warsztatów.
Zajęcia Leśnej Ekspedycji polegają na spędzaniu czasu w terenach leśnych, gdzie najważniejszym czynnikiem zabawy
będzie ruch, a także nieograniczone możliwości poznawania i doświadczania świata, między innymi przez takie
aktywności jak wspinanie się, skakanie, balansowanie, bieganie. Taka aktywność może w naturalny sposób, skutkować
drobnymi siniakami, otarciami czy małymi skaleczeniami.
W celu zapewnienia podstawowych zasad bezpieczeństwa w trakcie zajęć przyjmuje się poniższe praktyki:
Dzieci pozostają w zasięgu wzroku i słuchu Instruktora,

b.
c.
d.
e.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Dzieci na ustalony sygnał dźwiękowy, zbierają się w umówionym miejscu,
Dzieci nie spożywają dzikich jagód, traw, grzybów i leśnych owoców,
Dzieci nie spożywają wody stojącej – deszczowej,
Dzieci nie dotykają zwierząt leśnych,
Podczas zajęć wymagających użycia noża, dzieci posługują się sprzętem zapewnionym przez instruktora i tylko pod
jego nadzorem. Sprzęt zapewniony przez instruktora jest przystosowany do używania przez dzieci.
Wskazane jest, aby dzieci nosiły podczas zajęć w lesie buty zakrywające palce (na wydzielonej przestrzeni na polanie
rekreacyjnej oraz terenach zieleni miejskiej dzieci mogą biegać boso).
Dzieci po zajęciach będą sprawdzane przez rodziców na obecność kleszczy. Instruktor ze swojej strony może przed
zajęciami zabezpieczyć dziecko środkami na kleszcze i owady, preparatem będącym na wyposażeniu dziecka.
Po powrocie z zajęć poleca się rodzicom rolkowanie ubrań rolkami z papierem klejącym, aby zminimalizować ryzyko
przeniesienia się kleszcza z ubrania na skórę.
Instruktor w trakcie zajęć zaopatrzony jest w plecak, gdzie przechowuje niezbędny sprzęt. Znajduje się w nim apteczka
z opatrunkami, lista telefonów do rodziców, a także sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć.
Dzieciom nie podajemy żadnych leków, a rany o ile nie wymagają interwencji medycznej obmywane są wodą utlenioną
i zabezpieczane plastrem lub bandażem.
W razie nagłej choroby Dziecka lub nieszczęśliwego wypadku z udziałem Dziecka, zostanie udzielona mu pierwsza
pomoc (w tym, jeżeli będzie konieczna, także medyczna – na co Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę),
a Rodzice/Opiekunowie zostaną natychmiast powiadomieni o zaistniałym fakcie na numery telefonów podane
Instruktorowi.
W przypadku samowolnego i samodzielnego opuszczenia terenu zajęć przez Dziecko, Rodzic/Opiekun zostanie
natychmiast poinformowany telefonicznie. Z naszej strony podjęte zostają wszelkie możliwe działania w celu
odnalezienia Dziecka.

V. Odpłatność za udział w warsztatach
1. Jednorazowa opłata za warsztat wynosi – 50 zł.
2. Opłaty dokonujemy za pomocą elektronicznych płatności w systemie imoje, udostępnionego w trakcie procesu rezerwacji
miejsca na warsztaty.
3. Odpłatność za udział w warsztatach musi bezwzględnie być zaksięgowana na koncie Organizatora przed rozpoczęciem zajęć.
4. W razie konieczności odwołania zajęć przez Instruktora, Rodzice zostaną o tym poinformowani z wyprzedzeniem, a kwota
opłacona za zajęcia, może być przeniesiona w poczet kolejnych zajęć lub na pisemny wniosek Rodzica kwota zostanie zwrócona
w całości na konto Rodzica.
VI. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w zgłoszeniu udziału
w warsztatach LEŚNA EKSPEDYCJA, jest Agencja Eventowa ALTERNATYWA Mirosław Pietrzak ul. Chałubińskiego 8/55, 39-300
Mielec NIP: 817-119-50-78 REGON: 180575850
3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka poniżej 16 roku życia wyraża lub aprobuje osoba sprawująca władzę
rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
5. We wszystkich sprawach określonych w pkt. 4 należy kontaktować się na adres email: biuro@alternatywa-travel.pl
albo pocztą tradycyjną: Agencja Eventowa ALTERNATYWA Mirosław Pietrzak ul. Chałubińskiego 8/55, 39-300 Mielec.

