
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ PLACÓWEK KULTURY  

W ŻMIGRODZIE 

I. ORGANIZATOR I UCZESTNICY ZAJĘĆ 

 

1. Organizatorem zajęć edukacyjnych jest Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie z 

siedzibą przy ul. Wrocławskiej 12, 55-140 Żmigród („Organizator”). 

2. Uczestnikami zajęć mogą być grupy zorganizowane dzieci w wieku przedszkolnym, 

szkolnym, jak również studenci i  pozostałe osoby pełnoletnie.  

3. Grupy uczestników zgłaszane mogą być przez placówki oświatowe, opiekuńczo-

wychowawcze, organizacje pozarządowe oraz inne podobne jednostki i organizacje 

(„jednostki zgłaszające”). 

 

II. ZAJĘCIA 

 

1. Zajęcia odbywają się w dniu i godzinie ustalonej przez jednostkę zgłaszającą z 

Organizatorem lub określonej przez niego. 

2. Zajęcia edukacyjne w zakresie merytorycznym, prowadzone są przez pracowników 

Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie („Edukatorzy”). 

3. Edukatorzy prowadzący zajęcia nie sprawują opieki pedagogicznej, ani nie 

odpowiadają za nadzór wychowawczy nad uczestnikami. 

4. Opiekę nad grupą uczestników małoletnich sprawują nauczyciele-opiekunowie, 

wskazani przez jednostkę zgłaszającą, którzy odpowiadają także za dyscyplinę i 

bezpieczeństwo uczestników zajęć. 

5. Na każdą rozpoczętą grupę 15 uczestnikówmałoletnich wymagany jest minimum 

jeden opiekun (np. 2 opiekunów na 16 dzieci). Jeden z opiekunów pełni 

jednocześnie funkcję koordynatora zajęć. 

6. Maksymalna liczba osób w grupie to 25 (licząc bez opiekunów). 

7. Program zajęć jest uzgadniany przez Organizatora telefonicznie z osobą 

upoważnioną przez jednostkę zgłaszającą na etapie dokonywania zgłoszenia, w 

oparciu o bieżące możliwości organizacyjne i warunki pogodowe, następnie 

potwierdzany jest na karcie zgłoszeniowej. 



8. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po dokonaniu uprzedniej rezerwacji 

osobiście, telefonicznie pod wskazanym numerem telefonu lub mailowo. Opłata za 

zajęcia następuje po realizacji zajęć (formę zapłaty należy uprzednio uzgodnić). 

9. Zajęcia w ramach oferty edukacyjnej są płatne wg cennika, dostępnego na www.zpk-

zmigrod.eu w zakładce „Edukacja”. 

10. Jednostka zgłaszająca jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić Organizatora w 

przypadku rezygnacji z rezerwacji. 

11. W przypadku zaistnienia wypadku losowego, skutkującego koniecznością 

odwołania zajęć, Organizator niezwłocznie powiadamia o tym fakcie 

zainteresowane jednostki zgłaszające.  

12. Edukator ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć w przypadku nagannego 

zachowania grupy, niezgodnego ze zgłoszeniem lub niniejszym Regulaminem stanu 

osobowego opiekunów lub liczby podopiecznych. W takim przypadku Organizator 

nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez jednostkę zgłaszającą w 

związku z nieprzeprowadzonymi zajęciami. Nie zwraca także jednostce zgłaszającej 

dokonanej opłaty za zajęcia.  

13. Jednostka zgłaszająca jest zobowiązana do powiadomienia uczestników i ich 

opiekunów prawnych o naturalnych zagrożeniach, wynikających z przebywania na 

terenach parku, w szczególności: 

1) o możliwości ukąszenia przez owady; 

2) o zagrożeniachw związku z poruszaniem się po terenach parku (potknięcia i 

poślizgnięcia, alergie na pyłki); 

3) o zagrożeniach z tytułu samowolnego oddalenia się od grupy; 

4) o zagrożeniach z tytułu stosowanych na warsztatach materiałów; 

5) o konieczności zapewnienia uczestnikom zajęć odpowiedniego ubioru, 

dostosowanego do warunków terenowych i atmosferycznych, w jakich 

prowadzone będą zajęcia. 

Organizator nie jest odpowiedzialny za ewentualne następstwazagrożeń, o których 

mowa w tym punkcie. 

14. Za szkody w mieniu Organizatora wynikłe z winy uczestników zajęć, takie jak w 

szczególności zniszczenie eksponatów, pomocy dydaktycznych, sprzętu 

audiowizualnego i innego mienia Organizatora odpowiadają, według zasad 

określonych w Kodeksie cywilnym, osoby sprawujące nadzór na dzieckiem lub też 

sami uczestnicy zajęć.  

15. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach osobom w stanie po spożyciu alkoholu lub 

innych środków odurzających. 

16. Uczestnikom zabrania sięspożywania w trakcie zajęć napojów alkoholowych.  

http://www.zpk-zmigrod.eu/
http://www.zpk-zmigrod.eu/


17. Ewentualny posiłek organizowany jest we własnym zakresie. 

18. Opiekunowie grupy odpowiadają za: 

1) strój uczestników dostosowany do warunków, w jakich prowadzone będą 

zajęcia, przy czym obowiązek ten dotyczy zwłaszcza zajęć terenowych; 

2) zachowania uczestników zgodnie z wymaganiami BHP, w tym: przestrzegania 

zakazu palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych, przestrzeganie 

zakazu samowolnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania pomocy 

dydaktycznych oraz obiektów edukacyjnych, znajdujących się na terenie 

Organizatora, przestrzegania zakazu niezgodnego z przeznaczeniem 

użytkowania wyposażenia oraz obiektów edukacji terenowej, przestrzegania 

zakazu rozpalania ognia, przestrzegania zakazu hałasowania i używania 

urządzeń powodujących nadmierny hałas, zaśmiecanie i zanieczyszczanie 

terenu Organizatora; 

3) poinformowanie Edukatora przed rozpoczęciem zajęć o osobach uczulonych, 

chorych lub nie w pełni sprawnych, a także o jakiejkolwiek niedyspozycji 

uczestnika zajęć; 

4) przestrzeganie przez uczestników zajęć dyspozycji wydawanych przez 

Edukatora. 

19. Opiekun niezwłocznie po zakończeniu zajęć przez grupę zobowiązany jest do 

zgłoszenia prowadzącemu zajęcia wszelkich zaistniałych zdarzeń, naruszających 

niniejszy Regulamin. 

20. Obowiązkiem uczestników zajęć edukacyjnych jest odpowiednie zabezpieczenie 

pozostawionych rzeczy osobistych. Organizator nie bierze ich na przechowanie i nie 

ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z ich uszkodzenia lub utraty. 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmian zasad odbywania zajęć, w 

szczególności z uwagi na obowiązujące w związku ze stanem epidemii COVID-19 na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej nakazy, zakazy i ograniczenia.  

2. Wszelkie decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje 

Dyrektor Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


