
Regulamin pobytu w Zagrodzie Edukacyjnej 
Siedlisko Besiekiery 

 

Witamy serdecznie w naszej Zagrodzie i życzymy przyjemnych wrażeń! 

Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, który ma służyć 
zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom naszych warsztatów. 

1. Rezerwacja upoważnia do korzystania z terenu Zagrody Edukacyjnej oraz pomieszczeń wchodzących  
w skład gospodarstwa.  

2. Z Zagrody Edukacyjne mogą korzystać grupy wraz z opiekunami, które otrzymają potwierdzenie 
rezerwacji co do terminu oraz charakteru zajęć od właściciela Zagrody Edukacyjnej. Program zajęć jest 
uzgadniany telefonicznie z prowadzącym – upoważnionym przedstawicielem Zagrody Edukacyjnej na 
etapie zgłoszenia grupy, w oparciu o bieżące możliwości organizacyjne i warunki pogodowe,  
a następnie potwierdzany. 

3. Opiekunowie grup lub osoby upoważnione przez grupę odpowiadają za przestrzeganie Regulaminu 
pobytu w Zagrodzie Edukacyjnej.  

4. Pracownicy, właściciele i prowadzący zajęcia w Zagrodzie Edukacyjnej nie sprawują opieki 
pedagogicznej, ani nie odpowiadają za nadzór wychowawczy nad uczestnikami. 

5. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć edukacyjnych prowadzonych w Zagrodzie Edukacyjnej, prawną 
odpowiedzialność ponoszą opiekunowie grup.  

6. Za szkody wynikłe z winy uczestników zajęć, takie jak zniszczenie eksponatów, pomocy dydaktycznych, 
i innych będących wyposażeniem Zagrody Edukacyjnej oraz za szkody w infrastrukturze Zagrody 
odpowiada materialnie opiekun grupy.  

7. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach osobom w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków 
odurzających. 

8. Obowiązkiem uczestników zajęć edukacyjnych prowadzonych w Zagrodzie Edukacyjnej jest 
odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych rzeczy osobistych będących ich własnością. Organizator 
– Zagroda Edukacyjna – nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia.  

9. Zabrania się uczestnikom zajęć edukacyjnych obsługi maszyn i urządzeń znajdujących się  
w gospodarstwie – bez zgody gospodarza Zagrody Edukacyjnej.  

10. Opiekunowie grupy odpowiadają za: 
a) strój uczestników dostosowany do warunków w jakich prowadzone będą zajęcia, zwłaszcza dotyczy 

to zajęć terenowych; 
b) zachowanie uczestników zgodnie z wymaganiami BHP, w tym: 

- przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych,  
- przestrzeganie zakazu samowolnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania pomocy 

dydaktycznych oraz obiektów edukacyjnych znajdujących się na terenie Zagrody Edukacyjnej, 
- przestrzeganie zakazu rozpalania ognia, hałasowania i używania urządzeń powodujących 

nadmierny hałas,  
- zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu Zagrody    

c) poinformowanie prowadzącego przed rozpoczęciem zajęć o osobach uczulonych, chorych lub 
będących nie w pełni sprawnych;  

d) przestrzeganie przez uczestników dyspozycji wydawanych przez prowadzącego zajęcia. 
11. Bezpośredni kontakt uczestników zajęć ze zwierzętami przebywającymi na terenie Zagrody 

Edukacyjnej może odbywać się TYLKO za zgodą i w obecności gospodarzy obiektu. 
 

 

Życzymy miłego pobytu! 


