
REGULAMIN ZAJĘĆ 

Bialskie Ścieżki Edukacyjne. 

 

1. Organizatorem zajęć jest WOD-KAN Biała Podlaska. 

2. Zajęcia edukacyjne z zakresu edukacji przyrodniczej odbywają się dla 

grup zorganizowanych (dwie grupy po max. 15 uczniów), które wcześniej 

dokonały rezerwacji terminu, a następnie w ciągu 5 dni od daty jej 

ustalenia dostarczyły wypełniony formularz zgłoszeniowy.  

3. W celu odbycia zajęć należy dokonać rezerwacji pod numerem telefonu 

885 886 043 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej WO-KAN 

oraz SP3 w Białej Podlaskiej. Wypełniony formularz można dostarczyć 

osobiście do siedziby WOD-KAN  lub drogą mailową na adres 

p.nitek@bwikwodkan.pl. 

4. Zajęcia odbywają się w pracowni  edukacyjnej Kropla wiedzy oraz na 

powietrzu w godzinach 10.30-14.00 na terenie kompleksu WOD -KAN 

przy ulicy Gabriela Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska.  

5. Przewidywany czas zajęć to 60 – 90 min. 

6. Zajęcia są nieodpłatne. 

7. Zajęcia edukacyjne opierają się na przeprowadzaniu doświadczeń, badań  

i obserwacji przyrodniczych. 

8. Uczestnicy zajęć pracują samodzielnie bądź w wyznaczonych grupach 

podczas wykonywania doświadczeń i badań. 

9. Cele zajęć 

- poszerzenie wiedzy przyrodniczej uczestników; 

- ćwiczenie umiejętności działania w ściśle wyznaczonej kolejności, 

myślenia logicznego i przyczynowo - skutkowego oraz obserwacji                       

i wyciągania wniosków;  

- pobudzenie kreatywności i twórczego działania; 

- zainteresowanie przyrodą jako dziedziną nauki; 



- kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów  dotyczącej segregacji 

odpadów oraz oszczędzania wody; 

- rozwijanie  u uczniów postawy  odpowiedzialności za środowisko 

naturalne. 

10. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (silny wiatr, 

burza, gęsta mgła lub silny deszcz) WOD -KAN zastrzega sobie prawo do 

przeprowadzenia zajęć tylko w salach edukacyjnych. Swoją obecność 

zorganizowana grupa potwierdza przybyciem na co najmniej 10 minut  

przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zajęć. 

11.  Rezygnacja z udziału w zajęciach musi zostać zgłoszona koordynatorowi 

edukacji przyrodniczej lub osobie ją zastępującej telefonicznie lub drogą 

mailową na adres dostępny na stronie internetowej WOD-KAN nie 

później niż jeden dzień roboczy przed planowaną rezerwacją. 

12.  Za bezpieczeństwo uczestników zajęć edukacyjnych organizowanych na 

terenie WOD-KAN odpowiedzialność prawną ponoszą opiekunowie grup. 

13.  Opiekunowie grup są obecni przez cały czas trwania zajęć edukacyjnych 

oraz zobowiązują się do utrzymania porządku wśród uczestników. 

14.  Obowiązkiem uczestników zajęć edukacyjnych jest odpowiednie 

zabezpieczenie pozostawionych rzeczy osobistych. WOD-KAN nie 

ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w tym zakresie. 

15.  Za zniszczenia wynikłe podczas pobytu grup odpowiadają materialnie 

osoby odpowiedzialne za grupę. 

16.  W zakresie spraw nienormowanych niniejszym regulaminem decyzję 

podejmuje pracownik prowadzący zajęcia w uzgodnieniu z WOD-KAN. 

17.  Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie WOD-KAN bądź 

pod nr telefonu: 885 886 043. 

 

 

 

 

 


