Załącznik nr 3
Obowiązki opiekunów grup w zakresie utrzymania dyscypliny i porządku
podopiecznych oraz wymogów bezpieczeństwa wraz z informacjami o
zasadach zachowania się w lesie i zagrożeniach mogących wystąpić podczas
zajęć edukacyjnych.
Nazwa placówki/instytucji ………………………………………………………………….
Określenie miejsca prowadzonych zajęć edukacyjnych:
…………………………………………………………………………………………………
Data: ………………………….
1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć
edukacyjnych jest kierownik Pan/Pani ……………………………………………
Oraz opiekunowie grup, a ich opieka ma charakter ciągły.
2. Kierownik i opiekunowie grup dostosowują się do zaleceń organizatora –
przedstawiciela Nadleśnictwa Złocieniec.
3. Uczestnicy zajęć edukacyjnych powinni być objęci ubezpieczeniem od
następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. W przypadku pogorszenia się warunków pogodowych, kierownik odwołuje lub
przerywa zajęcia edukacyjne.
5. W razie wypadku uczestników zajęć edukacyjnych stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach
publicznych.
Do podstawowych obowiązków kierownika zajęć edukacyjnych należy:
1. Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie
warunków do ich przestrzegania.
2. Zapoznanie uczestników z niebezpieczeństwami, jakie mogą napotkać
podczas zajęć lub wycieczek.
3. Określenie zadań dla opiekunów w zakresie opieki i bezpieczeństwa
uczestników zajęć edukacyjnych.
4. Udzielenie natychmiastowej pomocy w razie wypadku, a w razie konieczności
wezwanie pogotowia ratunkowego oraz powiadomienie rodziców (prawnych
opiekunów) i odpowiednich służb.
5. Nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny sprzęt i ekwipunek oraz
zabezpieczenie w apteczki pierwszej pomocy.
6. Organizacja transportu dla uczestników zajęć edukacyjnych.
Opiekunami grup są:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………

Do podstawowych obowiązków opiekunów należy:
1. Kontrolowanie stanu ilościowego uczestników przed wyruszeniem z każdego
miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, oraz po przybyciu do punktu
docelowego.
2. Sprawowanie opieki nad powierzonymi uczestnikami zajęć edukacyjnych.
3. Sprawdzenie wyposażenia uczestników w ubrania i obuwie stosowne do zajęć
terenowych i panujących warunków atmosferycznych.
4. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu zajęć edukacyjnych przez ich
uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
5. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu
zajęć edukacyjnych.
6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.
Zasady zachowania się w lesie:
W lasach zabrania się:
1. Zanieczyszczania gleby i wód
2. Zaśmiecania
3. Rozkopywania gruntu
4. Niszczenia grzybów oraz grzybni
5. Niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin
6. Niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych
oraz znaków i tablic
7. Zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych zabronionych miejscach
8. Rozgarniania i zbierania ściółki
9. Wypasu zwierząt gospodarskich
10. Biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub
nadleśniczego
11. Wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także
niszczenia nor i mrowisk
12. Płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt
13. Puszczania psów luzem
14. Hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków
wymagających wszczęcia alarmu
Zagrożenia mogące wystąpić podczas zajęć edukacyjnych:
Lp.
1.
2.

Zagrożenia
Zagrożenie urazami powodowanymi przez środki transportu pionowego i poziomego
oraz transportowane materiały
Zagrożenie urazami w wyniku poślizgnięć, potknięć i upadków (na tym samym
poziomie lub na niższy poziom

3.

Uderzenie i pochwycenie przez elementy maszyn będących w ruchu.

4.

Uderzenie o nieruchome przedmioty

5.
6.

Uderzenie przez spadające przedmioty.
Porażenie prądem elektrycznym (energia elektryczna)

7.
8.
9.

Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego
Osłabienie wzroku
Przebywanie w zmiennych warunkach terenowo-atmosferycznych.

10.

Preparaty chemiczne toksyczne, szkodliwe, uczulające.

Źródło zagrożenia
dojazd i dojście, wypadki
drogowe
warunki terenowo-pogodowe;
przejścia, schody, trasy
komunikacyjne
maszyny, urządzenia do
pielęgnacji lasu i pozyskania
drewna
maszyny, urządzenia,
wyposażenie pomieszczeń
gałęzie, drzewa
instalacja elektryczna, biurowe
urządzenia elektryczne
nierówne nawierzchnie
rozbłyski i olśnienia
uczestnictwo w zajęciach
terenowych, niewłaściwy ubiór
środki chemiczne higieny
osobistej

11.

12.

Wirusy Flaviviridae –3 grupa zagrożenia
(wirus środkowoeuropejskiego kleszczowego zapalenie mózgu) – zapalenie mózgu,
gorączka, osłabienie
Wirusy Flaviviridae – 3 grupa zagrożenia
(wirus Absettarov, wirus Hanzalova, wirus Hypr, wirus Kumlinge) – gorączka
krwotoczna, zapalenie mózgu.

13.
Wirus Rhabdoviridae – Lyssavirius cenis – 3 grupa zagrożenia - wirus wścieklizny
wścieklizna
14.

Wirusy grupy Orthomyxoviridae – 2 grupa zagrożenia
grypa, zapalenie płuc.

15.

Bakteria Brucella suis – 3 grupa zagrożenia
(pałeczka ronienia świń) bruceloza, gorączka falista, przewlekłe stany zapalne
narządów

16.

Bakteria Coxiella burnetii – 3 grupa zagrożenia
(riketsja gorączki Q)
gorączka Q, zapalenie płuc i innych narządów

17.
Bakterie Francisella tularensis (typ A) – 3 grupa zagr.
(pałeczka tularemii)
Bakterie Francisella tularensis (typ B) – 2 grupa zagr.
(pałeczka tularemii) tularemia p. gruczołowo-wrzodz.
18.

19.
20.

Bakteria Borrelia burgdorferi – 2 grupa zagrożenia
Bakteria Borrelia spp.(*) – 2 grupa zagrożenia
borelioza z Lyme, gorączki nawracające, rumień wędrujący, zapalenie stawów,
serca, nerwów.
Bakteria Ehrlichia spp.(*) – 2 grupa zagrożenia
(riketsje) – gorączka, zapalenie okołonaczyniowe, granulocytoza, mononukleoza.
Pasożyty: Babesia microti, Babesia divergens
– 2 grupa zagrożenia (pierwotniaki zarodnikowce)
babejoza: niedokrwistość hemolityczna, żółtaczka, niewydolność nerek

21.

Grzyby Emmonsia parva var. parva – 2 grupa zagr.
Grzyby Emmonsia parva var. crescens – 2 grupa zagr.
(grzyby niedoskonałe) adiaspiromikoza

22.
23.
24.
25.
26.

Zagrożenie wywołane spożyciem trujacych roślin
Zagrożenia związane z niewłaściwym zachowaniem
Zagrożenie pogryzieniem przez zwierzęta
Zagrożenie związane z agresją osób trzecich

27.

Obciążenie psychiczne (stres, nerwice, zakłócenia snu)

Zagrożenie ze strony niewypałów i niewybuchów

ukąszenie przez zakażonego
kleszcza
ukąszenie przez zakażonego
kleszcza, gryzonie
lisy, psy, koty, inne ssaki kontakt z zakażonymi
zwierzętami: pogryzienie,
skaleczenie (ślina, krew), droga
przyranna kropelkowa
kontakt z ludźmi (droga
zakażenia powietrzno-krop.)
świnie, zające – bezpośrednie
(przez uszkodzoną skórę i błony
śluzowe), powietrznokropelkowe
owce, bydło, gryzonie, kleszcze–
powietrzno-pyłowe, ukłucie
kleszczy, pokarmowe przez
mleko owcze
zające, gryzonie, owce,
kleszcze, woda, gleba ,pył –
bezpośrednie przez uszkodzoną
skórę i błony śluzowe,
powietrzno-kropelkowe, ukłucie
ślepaków i kleszczy,
pokarmowe.
ukąszenie przez zakażonego
kleszcza, gryzonie, jelenie –
ukłucie kleszczy, bezpośrednio
przez wtarcie w ranę
owce, bydło, jelenie, kleszcze –
ukłucie kleszcza
ukłucie przez zakażonego
kleszcza, gryzonie, bydło
gleba, drobne ssaki –
powietrzno-pyłowe,
bezpośrednie – kontakt ze
zwierzętami
trujące rośliny leśne
niewłasciwa opieka i nadzór
zwierzęta leśne
zachowania agresywne ludzi
poligony, powierzchnie byłych
poligonów wojskowych
czynności nadzorcze opiekunów

Oświadczenie kierownika zajęć edukacyjnych
Oświadczam, że:
- zostałem/am poinformowny/na o zasadach zachowania się na terenie lasu oraz
o mogących wystąpić zagrożeniach podczas zajęć edukacyjnych.
- uczestnicy przygotowani są do udziału w zajęciach edukacyjnych odbywających
się na terenie Nadleśnictwa Złocieniec zgodnie z dokonanymi wcześniej
ustaleniami.
Podpis
Kierownika zajęć edukacyjnych

………………………………………
(imię i nazwisko)

Załącznik nr 3

Zgłoszenie zajęć edukacyjnych w Nadleśnictwie Złocieniec
Osoba zgłaszająca Imię i Nazwisko
Telefon kontaktowy

Instytucja zgłaszająca
Adres
Data zajęć edukacyjnych
Godzina zajęć, przewidywany
czas trwania zajęć
Miejsce spotkania
Orientacyjna liczba uczestników
Poziom kształcenia (klasa, wiek)
Jakie tematy maja być
poruszone na zajęciach?
Specjalne życzenia organizatorów
Uwagi
Zgłaszający ma w obowiązku:
- zapewnienie skutecznej opieki nad uczestnikami oraz godziwych warunków higieniczno – sanitarnych,
- zapoznanie uczestników i opiekunów z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić podczas zajęć (alergie, ukąszenia
itd.) oraz rozpoznania przez placówkę, czy wśród uczestników nie ma przypadków schorzeń, które
uniemożliwiają uczestniczenie w zajęciach,
- zapewnienie odpowiedniej odzieży (dostosowanego stroju) oraz sił i sprzętów do udzielania pierwszej
pomocy.

Data i podpis Zgłaszającego
Zgoda Nadleśniczego na przeprowadzenie zajęć*

……………………………………………………
Uwagi do przeprowadzonych zajęć*

Podpis prowadzącego*

