
Regulamin 
Nauczyciel Bliski Przyrodzie

Kurs edukacji outdoorowej

Postanowienia wstępne 

1. Organizatorem kursu jest Polski Instytut Przedszkoli Leśnych powołany przez Fundację trzy czte ry!, ul. 

Włókiennicza 9/6, 15-464 Białystok, zwany w dalszej części Regulaminu Organizatorem. 

2. Kurs trwa od 1 do 6 lipca 2019 r.

3. Uczestnikiem kursu staje się pełnoletnia osoba, która dokonała formalności związanych z uczestnictwem, 

tj. wypełniła formularz zgłoszeniowy, wpłaciła zaliczkę oraz zaakceptowała regulamin.

4. Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego regulaminu.

5. Organizator może dokonać zmian w programie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od 

organizatora, które uniemożliwiają jego realizację.

6. Organizator może odwołać wydarzenie na 14 dni przed jego realizacją w przypadku, gdy liczba chętnych  

będzie mniejsza niż 12 osób oraz z przyczyn niezależnych od organizatora. W tym wypadku  Organizator 

zwraca 100% wpłaconej kwoty.

Sprawy organizacyjne

1. Organizator zapewnia:  

- wodę pitną, 

- wodę gospodarczą,  

- toaletę turystyczną,  

- prysznic turystyczny,  

- środki czystości, 

- produkty na śniadania i kolacje z których uczestnicy sami przygotowują posiłki, 

- obiad dwudaniowy w formie cateringu (dieta mięsna, wegańska, bezglutenowa), 

- miejsce na namiot, 

- miejsce na ognisko.



 

2. Uczestnik zobowiązany jest posiadać: 

- namiot, 

- materac/karimatę, 

- śpiwór, 

- kosmetyki osobiste, 

- letnie nakrycie głowy, 

- ubrania przeciwdeszczowe i kalosze, 

- menażkę i sztućce, 

- lornetkę, 

- nerkę/plecak, a w nich: 

- nóż turystyczny/scyzoryk, 

- naładowany powerbank, 

- telefon komórkowy, 

- plastry i środek odkażający, 

- latarka.

Zgłoszenia i warunki płatności 

1. Kartę zgłoszeniową należy wysłać mejlem na adres biuro@lesneprzedszkola.pl

2. Po otrzymaniu informacji mailem o zakwalifikowaniu się do udziału w letniej szkole dla nauczycieli należy 

dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 500zł w ciągu 5 dni na konto Fundacji trzy czte ry! ING Bank Śląski  
03 1050 1953 1000 0090 8023 5980, tytułem: zaliczka, kurs, imię i nazwisko uczestnika. 

3. Następnie należy przełsać drogą mailową na adres biuro@lesneprzedszkola.pl: dowód wpłaty,  skan 

podpisanego Regulaminu oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

4. Koszt uczestniczenia w kursie: zgłoszenia do 20 maja br. 1250zł, zgłoszenia po 20 maja 1350zł. 

Przedszkola z Certyfikatem PIPL Polskie Leśne Przedszkole otrzymują 100zł zniżki na jednego 

pracownika z placówki. 

5. Pozostałą kwotę należy opłacić do 7 czerwca 2019 r. na  konto Fundacji trzy czte ry! ING Bank Śląski  03 
1050 1953 1000 0090 8023 5980 tytułem kurs,, imię i nazwisko uczestnika, następnie przesłać dowód 

wpłaty na biuro@lesneprzedszkola.pl Niewpłacenie kwoty w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją 

z udziału w kursie. W takim przypadku Organizator nie ma obowiązku zwrotu wpłaconej wcześniej zaliczki 

w wysokości 500zł.

6. Podpisanie niniejszego regulaminu jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia.

mailto:biuro@lesneprzedszkola.pl


7. Organizator nie zwraca pieniędzy z tytułu niewykorzystanych z winy uczestnika świadczeń np. skrócenia 

pobytu, rezygnacji z wybranych zajęć przewidzianych przez program, rezygnacji z posiłków lub atrakcji 

przewidzianych w programie. 

Uczestnik jest zobowiązany do: 

1. Posiadania w czasie obozu aktualnego dokumentu tożsamości.

2. Podporządkowania się wszelkim wskazówkom i zaleceniom organizatora – opiekunom oraz instruktorom.

3. Przestrzegania wszelkich przepisów i regulaminów dotyczących organizacji życia i bezpieczeństwa na 

terenie obozu.

4. Dbania o mienie własne, innych uczestników obozu oraz o wyposażenie i sprzęt udostępnione do 

wspólnego użytkowania (za umyślne zniszczenia odpowiedzialni są Uczestnicy).

5. Przestrzegania harmonogramu dnia przewidzianego w programie letniej szkoły.

6. Dbania o porządek na terenie letniej szkoły oraz w miejscach w których prowadzone są zajęcia.

7. Informowania opiekunów o stanie swojego zdrowia, niedyspozycji oraz różnych ograniczeniach 

uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń przed danymi zajęciami

8. Zgłaszania opiekunom wszystkich usterek i uszkodzeń.

9. Przestrzegania zakazu palenia papierosów, papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu oraz 

zażywania środków odurzających lub zastępczych na terenie bazy terenowej Fundacji. Nieprzestrzeganie 

ww. zasady spowoduje natychmiastowe usuniecie uczestnika z obozu. 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika na stronach 

internetowych pod warunkiem, że wizerunek został utrwalony w związku z wydarzeniem, w którym 

uczestniczył.

2. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z przeczytaniem tych dokumentów, zrozumieniem ich treści, 

znajomością skutków prawnych z nich wynikających, a także z zobowiązaniem się uczestnika do 

przestrzegania zawartych tam zobowiązań. 

Potwierdzam zapoznanie się ze wszelkimi informacjami zawartymi w niniejszym regulaminie, które 
przyjmuje do wiadomości, rozumiem i akceptuję. 

......................................... 
  (data i podpis uczestnika)


