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REGULAMI N  

CENT RUM EDUK ACJ I  PRZY ROD NIC ZO –  LE ŚNEJ   

LASÓW M IE J SK ICH  -  WAR SZ AW A  

 

§  1 

POSTANOWIE NI A OG ÓLNE  

1. Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej funkcjonuje na terenie m.st. Warszawy, jako komórka 

organizacyjna jednostki budżetowej m. st. Warszawy Lasy Miejskie – Warszawa. 

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte jest określenie:  

a. CEPL lub Centrum, należy przez to rozumieć Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej Lasów 

Miejskich – Warszawa przy ul. Rydzowej 1a; 

b. Zajęcia, należy przez to rozumieć zajęcia odbywające się w Centrum bądź na terenach 

leśnych pozostających we władaniu m.st. Warszawy, organizowane przez Lasy Miejskie – 

Warszawa; 

c. Uczestnik, należy przez to rozumieć każdą osobę uczestniczącą w Zajęciach; 

d. Opiekun, rodzic, rodzice, należy przez to rozumieć opiekuna prawnego Uczestnika, 

sprawujący nad nim opiekę oraz odpowiedzialny za niego, w sytuacji, gdy Uczestnik jest 

niepełnoletni. 

3. Zadaniem Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej jest podnoszenie świadomości ekologicznej 

poprzez upowszechnianie wiedzy o środowisku przyrodniczym w formie zajęć stacjonarnych 

i terenowych. 

4. Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej prowadzi zajęcia dla grup zorganizowanych oraz osób 

indywidualnych, w dniach i godzinach pracy Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej. 

5. Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej zastrzega sobie prawo otwarcia i zamknięcia także 

w inne dni, niż określone w ust. 4. 

6. Zajęcia w Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej są bezpłatne. 

7. Rezerwacji zajęć w CEPL należy dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego 

się na stronie www.lasymiejskie.waw.pl.  

§  2 

ZAJĘ CI A DL A GR UP Z ORG ANIZ OW ANY CH  

1. Centrum prowadzi zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych, minimum 10-osobowych po 

wcześniejszej rezerwacji. 

2. Maksymalna liczba uczniów w jednej grupie nie może przekraczać: 

a) Dzieci bez niepełnosprawności- 30 osób 

http://www.lasymiejskie.waw.pl/
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b) Dzieci z lekkim upośledzeniem - 16 osób 

c) Dzieci z umiarkowanym upośledzeniem - 8 osób 

d) Dzieci z autyzmem - 8 osób 

3. W zajęciach organizowanych przez CEPL dla szkół i przedszkoli mogą uczestniczyć dzieci  

w wieku od 3 lat oraz opiekunowie grupy. 

4. Kryterium wiekowe uczestników zajęć określane jest indywidualnie dla każdego tematu zajęć 

i podane jest w czasie rejestracji. 

5. Każda zorganizowana grupa osób nieletnich przebywająca na terenie Centrum lub biorąca 

udział w zajęciach Centrum musi pozostać pod opieką opiekunów. 

6. Podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez  Lasy Miejskie - Warszawa opiekunowie 

grup muszą być obecni przez cały czas trwania zajęć, dbając o utrzymanie dyscypliny  

i bezpieczeństwo osób małoletnich oraz pomagając w prowadzeniu zajęć. 

7. Opiekun ponosi odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za wyrządzone 

przez nich szkody co potwierdza składając oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami 

niniejszego Regulaminu, przed przystąpieniem do zajęć. 

8.  Po dokonaniu zapisu grupy o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych prosimy  

o kontakt pod numerem telefonu 506 395 592 w celu ustalenia szczegółów wizyty i podania 

ewentualnych szczególnych wymagań co do organizacji zajęć. 

9. Rola edukatora to wyłącznie prowadzenie zajęć. Edukator nie może przejąć opieki nad dziećmi. 

 

§  3 

OSOBY  IN DYWID U ALNE  

1. W zajęciach CEPL dla rodzin mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 2 lat do 13 lat oraz ich 

opiekunowie. 

2. W zajęciach CEPL dla osób dorosłych i młodzieży mogą uczestniczyć osoby w wieku od 13 lat.  

3. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które dokonały wcześniej rezerwacji. 

4. Liczbę dostępnych na zajęciach miejsc jak i kryterium wiekowe określa każdorazowo Centrum. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku na podstawie dokumentu tożsamości 

ze zdjęciem. 

§  4 

ZAS ADY  POR ZĄDK OWE  

1. Czas trwania zajęć jest ściśle określony. W sytuacji, gdy grupa przybędzie z opóźnieniem, 

Edukator ma prawo skrócić czas trwania zajęć o czas spóźnienia tak, aby zajęcia zakończyły się 

zgodnie z planem.  

2.  Edukator CEPL ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w przypadku: 
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a. gdy spóźnienie grupy przekroczy 15 (piętnaście) minut, 

b. niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

c. nienależytego przygotowania do zajęć, w szczególności niedostosowania ubioru 

uczestników zajęć do pogody i warunków terenowych (np. spodnie z długimi nogawkami, 

nakrycie głowy, buty o możliwie terenowym charakterze, ew. elementy 

przeciwdeszczowe), 

d. nagannego zachowania uczestników zajęć,  

e. przybycia na zajęcia grupy uczestników, której stan osobowy jest niższy lub przewyższa 

liczbę uczestników wskazanych w § 2 ust.  1 i  2 ,  

f. z innych przyczyn losowych, niezależnych od Lasów Miejskich - Warszawa. 

3. Za zniszczenia mienia powstałe przez osoby nieletnie podczas trwania zajęć edukacyjnych 

odpowiadają i ponoszą odpowiedzialność (również materialną) opiekunowie zorganizowanych 

grup uczestników osób nieletnich oraz opiekunowie uczestników osób nieletnich, którzy są 

zobowiązani do ciągłej obecności podczas trwania zajęć.  

4. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć edukacyjnych organizowanych przez Lasy Miejskie - 

Warszawa odpowiedzialność prawną ponoszą opiekunowie zorganizowanych grup 

uczestników osób nieletnich oraz opiekunowie uczestników osób nieletnich. 

5. Obowiązkiem uczestników zajęć lub ich opiekunów jest odpowiednie zabezpieczenie 

pozostawionych rzeczy osobistych. Lasy Miejskie – Warszawa nie ponoszą odpowiedzialności 

za straty wynikłe w tym zakresie.  

6. Osobom  znajdującym się na terenie CEPL zakazuje się:  

a. wynoszenia elementów wyposażenia CEPL poza jego teren;  

b. przenoszenia elementów wyposażenia CEPL poza przeznaczone dla nich miejsca;  

c. niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia CEPL w tym zrywania i niszczenia 

roślin lub ich części;  

d. wprowadzania na teren CEPL zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników i psów 

asystujących;  

e. wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia tytoniu, wnoszenia i korzystania ze środków 

odurzających, korzystania z papierosów elektronicznych;  

f. wnoszenia na teren CEPL broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych 

dla życia i zdrowia przedmiotów;  

g. jeżdżenia po terenie CEPL rowerami, hulajnogami, deskorolkami lub innymi 

podobnymi urządzeniami wyposażonymi w napęd elektryczny;  

h. prowadzenia działalności handlowej;  

i. prowadzenia działalności reklamowej lub agitacji politycznych; 
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7. Na terenie CEPL obwiązuje zakaz przebywania osób nietrzeźwych, znajdujących się pod 

wpływem środków odurzających lub zachowujących się w ten sposób, że zagrażają 

bezpieczeństwu innych osób i eksponatów lub naruszających ogólnie przyjęte normy porządku 

publicznego. 

8. Lasy Miejskie – Warszawa zastrzegają sobie prawo do wyłączenia dowolnej części terenu 

Centrum z użytkowania. 

9. Teren CEPL objęty jest ochroną fizyczną. Firma realizująca zadania ochrony CEPL upoważniona 

jest do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Centrum oraz do egzekwowania postanowień 

niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie § 4 Regulaminu. 

10. Osoby naruszające powyższe zakazy zostaną wyproszone z terenu CEPL. 

11. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji wszystkie osoby przebywające na terenie 

CEPL zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia budynku najbliższym wyjściem 

ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników CEPL. 

§  5 

POSTANOWIE NI A KO ŃC OW E  

W zakresie spraw nieobjętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje kierownik CEPL 

w uzgodnieniu z dyrektorem Lasów Miejskich - Warszawa. 

 


