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REGULAMIN 
rezerwacji i uczestnictwa grup zorganizowanych w zajęciach organizowanych przez 

Zarząd Zieleni Miejskiej - CEE „Symbioza” w Krakowie 
 
1. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad rezerwacji i uczestnictwa grup zorganizowanych  

w zajęciach, organizowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej – Centrum Edukacji 
Ekologicznej „Symbioza” w Krakowie. 

 
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 
a) Organizatorze – należy przez to rozumieć Zarząd Zieleni Miejskiej – Centrum Edukacji 

Ekologicznej „Symbioza” w Krakowie, 
b) Zajęciach – należy przez to rozumieć Spacery leśne, Zielone lekcje przyrody, warsztaty 

Zero Waste, organizowane i przeprowadzone przez Organizatora w Centrum Edukacji 
Ekologicznej „Symbioza”, w placówce szkolnej lub przedszkolnej bądź w terenie, 

c) Zamawiającym – należy przez to rozumieć przedszkole lub szkołę, do której uczęszczają 
Uczestnicy, 

d) Uczestnikach – należy przez to rozumieć grupy przedszkolne (dzieci w wieku powyżej 5 
lat), szkolne ze szkół podstawowych i gimnazjalnych wraz z opiekunami, które zostały 
zarejestrowane i biorą udział w zajęciach, 

e) Opiekunach – należy przez to rozumieć wychowawcę/nauczyciela lub innego opiekuna 
uczestników, 

f) Edukatorze – pracownik Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie prowadzący zajęcia. 
 
3. Warunkiem wzięcia udziału w zajęciach jest dokonanie rejestracji on-line lub mailowo na 

adres: zajecia@symbioza-krakow.pl. Zgłoszenie jest ważne jedynie po otrzymaniu 
informacji zwrotnej o jego przyjęciu przez Organizatora. 

 
4. Udział w Zajęciach jest bezpłatny. 

 

5. Uczestnicy zajęć powinni mieć strój adekwatny do pogody oraz pełne buty umożliwiające 
spacer w terenie. 

 
6. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Organizatora  

o odwołaniu rezerwacji zajęć, jednak nie później niż na 3 dni przed ich terminem.  
 

7. Organizator ma prawo odwołać zajęcia z ważnych powodów, w szczególności z powodu 
złych warunków atmosferycznych lub choroby Edukatora.  

 
8. 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.  

 
9. Za bezpieczeństwo uczestników przed w trakcie i po zajęciach odpowiada Opiekun. 

 
10. Uczestnicy są zobligowani do dbania o powierzone im na czas warsztatów mienie 

Centrum oraz o czystość pomieszczeń, w których przebywają, a Opiekunowie 
odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez ich podopiecznych w trakcie Zajęć.   
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11. W salach dydaktycznych Organizatora obowiązuje zakaz spożywania posiłków. 

 
12. Uczestnicy i ich opiekunowie są zobowiązani do pozostawienia pomieszczeń Centrum 

Edukacji Ekologicznej „Symbioza” w takim stanie, w jakim były one przed rozpoczęciem 
zajęć. 

 
13. W zajęciach może brać udział grupa licząca nie mniej niż 10 i nie więcej niż 25 osób. 

 
14. Rejestracja uczestników i zarezerwowanie ich udziału w zajęciach oznacza akceptację 

niniejszego regulaminu przez Zamawiającego i Opiekunów, którzy zobowiązani są do 
jego przestrzegania oraz do zapewnienia jego przestrzegania przez Uczestników. 
 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 
 
16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 6.05.2019 r. 


