REGULAMIN
rezerwacji i uczestnictwa grup zorganizowanych w zajęciach,
organizowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej - CEE „Symbioza” w Krakowie.

Organizator – Zarząd Zieleni Miejskiej - CEE „Symbioza” w Krakowie
Zajęcia – Spacery leśne, Zielone lekcje przyrody, warsztaty Zero Waste, i inne zajęcia
organizowane
i przeprowadzone przez Organizatora.
Uczestnicy – grupy przedszkolne (dzieci w wieku 5 lat), szkolne ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych i licealnych wraz z opiekunami, które zostały zarejestrowane i biorą udział w
zajęciach.
Opiekun – wychowawca/ nauczyciel/formalny opiekun grupy.
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Zajęć będą przebywać
na terenie, na którym przeprowadzane są Zajęcia. Każda osoba przebywająca na tym terenie
w czasie trwania Zajęć obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego
Regulaminu.
2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Zajęć poprzez określenie zasad
zachowania się osób obecnych na Zajęciach i korzystania przez nie z terenu, na którym
przeprowadzone są Zajęcia, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
II.

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE:

1. Warunkiem wzięcia udziału w Zajęciach jest dokonanie rejestracji on-line, mailowo:
edukacja@symbioza-krakow.pl bądź telefonicznie 12 20 18 840.
2. Zgłoszenie jest ważne po otrzymaniu informacji zwrotnej o jego przyjęciu.
3. Udział w Zajęciach ma charakter zarówno płatny jak i bezpłatny. Informacja o odpłatności za
zajęcia będzie zamieszczona na stronie zapisów.
4. -Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Organizatora
o odwołaniu rezerwacji Zajęć, jednak nie później niż na 3 dni przed ich terminem.
5. Organizator ma prawo odwołać Zajęcia z ważnych powodów, w szczególności z powodu
złych warunków atmosferycznych czy choroby Edukatora.
6. Opiekunowie uczestników aktywnie biorą udział w prowadzonych Zajęciach, dbając m.in.
o to, aby ich podopieczni korzystali z pomieszczeń Organizatora zgodnie
z obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ oraz wspierając Edukatorów w prowadzonych
działaniach.
7. Za bezpieczeństwo uczestników przed, w trakcie i po Zajęciach odpowiada Opiekun.
8. Organizator nie odpowiada za przedmioty należące do Uczestników, zaginione lub
uszkodzone podczas Zajęć przez Uczestników.
9. Uczestnicy są zobligowani do dbania o powierzone im na czas warsztatów mienie
Organizatora oraz o czystość pomieszczeń, w których przebywają, a Opiekunowie
odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez ich podopiecznych w trakcie Zajęć.
10. W salach dydaktycznych Centrum obowiązuje zakaz spożywania posiłków.
11. W Zajęciach może brać udział grupa licząca nie mniej niż 10 i nie więcej niż 25 osób.

12. Organizator utrwala przebieg Zajęć dla celów dokumentacji oraz promocji w przyszłych
latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Zajęć może zostać utrwalony, a
następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz
promocyjnych. Stosowne oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą
uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie
zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące
okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub
zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania
wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania
polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
14. Rejestracja i zarezerwowanie udziału w Zajęciach oznacza akceptację niniejszego
regulaminu.
15. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Organizatora prowadzących zapisy na
Zajęcia: www.symbioza-krakow.pl, www.zzm.krakow.pl.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
17. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
18. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 01.08.2019 r.

