Regulamin zajęć edukacyjnych „Bliżej Tatr”
1. Organizatorem zajęć Bliżej Tatr jest Tatrzański Park Narodowy.
2. Zajęcia skierowane są do oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych,
ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych z terenów powiatu nowotarskiego
i tatrzańskiego.
3. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Organizator zapewnia bezpłatny wstęp na teren TPN
oraz niezbędne materiały edukacyjne.
4. Szkoła jest zobligowana do zapewnienia transportu dla uczniów oraz odpowiedniej
ilości opiekunów (1 opiekun na 10 uczniów).
5. W zajęciach mogą brać udział tylko dzieci bez objawów chorobowych
(np. podwyższona temperatura, duszności, ból gardła, ból głowy).
Wychowawca/opiekun jest zobowiązany upewnić się o stanie zdrowia uczestników
przed rozpoczęciem zajęć.
6. Uczestnicy zajęć stacjonarnych są zobowiązani do prawidłowego zakrywania ust i nosa
podczas przebywania w pomieszczeniach zamkniętych.
7. Zajęcia odbywają się w Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN, w szkołach
oraz na szlakach turystycznych TPN.
8. W przypadku zajęć wymagających wjazdu koleją linową na Kasprowy Wierch, koszt
biletów oraz wcześniejsza rezerwacja są po stronie Szkoły.
9. Organizator nie zapewnia miejsca postojowego dla autokarów/busów.
10. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Działu Edukacji TPN, posiadających
uprawnienia przewodnika tatrzańskiego.
11. W przypadku zajęć prowadzonych w Centrum Edukacji Przyrodniczej i na szlakach
turystycznych TPN maksymalna ilość uczestników wynosi 26 osób.
12. Zajęcia odbywają się w godzinach 8:00 – 15:00, czas trwania w zależności od tematu
zajęć.
13. Rezerwacji należy dokonać przez system rezerwacyjny https://tpn.pl/poznaj/blizej-tatr
14. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu zajęć,
po wcześniejszym kontakcie z osobą rezerwującą.
15. W przypadku rezygnacji z zajęć Szkoła zobowiązana jest niezwłocznie o tym
poinformować (link anulacyjny załączony do potwierdzenia rezerwacji zajęć).
16. Uczestnicy zajęć muszą być odpowiednio do warunków ubrani i wyposażeni (odzież
przeciwdeszczowa, plecak, odpowiednie obuwie, suchy prowiant; w warunkach
jesiennych i zimowych czapki i rękawiczki).
17. Wychowawca/opiekun nie może pozostawić grupy bez opieki (w trakcie zajęć
stacjonarnych zobowiązany jest pozostać w Sali). Wychowawca/opiekun jest
odpowiedzialny za dyscyplinę, Edukator nie sprawuje w czasie zajęć funkcji
wychowawczych. Uczestnicy zajęć muszą stosować się do poleceń Edukatora
w zakresie reguł przebywania na terenie parku narodowego oraz bezpieczeństwa
w górach. Edukator może odmówić przeprowadzenia zajęć, jeśli uczestnicy będą
nieodpowiednio do warunków
wyposażeni, bądź będą się nieodpowiednio
zachowywać.

