
                    

 

  

 

Kraina jodły, buka i tarpana  
   

ul. Plażowa 2 | 22-470 Zwierzyniec | tel. 84/ 68 72 066 | fax. 84/ 68 72 122 | www.roztoczanskipn.pl | e-mail: sekretariat@roztoczanskipn.pl 

 

   

 

 
 

Regulamin działania edukacyjnego  

pn. „Pracownia leśnych darów - magiczne święta z RPN” 
 

§ 1 

Organizator 

1. Organizatorem działania edukacyjnego pn. „Pracownia leśnych darów - magiczne święta  

z RPN” jest Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, ul. Plażowa 2. 

§ 2 

Cel działania edukacyjnego. 

Celem w/w działania edukacyjnego jest promowanie działań związanych z ekologią, rozwijanie 

przyrodniczych zainteresowań, praktyczna edukacja ekologiczna, budowanie nowej oferty edukacyjnej 
oraz współpraca z lokalną społecznością, wzbogacenie działań kierowanych do każdej grupy wiekowej 

poprzez wspólne zadania związane z przyrodą, tak jak tworzenie prezentów świątecznych z leśnych darów. 

§ 3  

Warunki uczestnictwa w działaniu edukacyjnym. 

1. Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienie zgłoszenia i przesłanie na adres: 

edukacja@roztoczanskipn.pl lub drogą pocztową na adres: Roztoczański Park Narodowy,  
ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec z dopiskiem „Pracownia leśnych darów - magiczne święta  
z RPN”. 

2. Osoby niepełnoletnie, nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą wziąć udział 

w/w działaniu edukacyjnym pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. 

3. Działanie edukacyjne obejmuje cykl 3 spotkań, określonych w §4.  

4. Każde ze spotkań kierowane jest do wybranej grupy tematycznej.  

5. O przyjęciu do w/w działania edukacyjnego uczestnicy poinformowani zostaną drogą elektroniczną 

lub telefonicznie.  

§ 4  

Harmonogram i zakres działania edukacyjnego. 

I. Działanie edukacyjne obejmuje termin od 20-22 grudnia 2022 r. w godz. 12.00-14.00  

o następującej tematyce związanej z przyrodą RPN, w tym: 

 20.12.2022 r. – „Refleksyjnie” – warsztaty umiejętności kameralno- terenowe z pracownikiem 

RPN (Ośrodek Edukacyjno – Muzealny RPN w Zwierzyńcu). Tworzenie naturalnych kosmetyków 

w oparciu o dary przyrody. Materiały zapewnia Organizator. 

 21.12.2022 r. – „Aromatycznie” - warsztaty umiejętności kameralno- terenowe z pracownikiem 

RPN (Ośrodek Edukacyjno – Muzealny RPN w Zwierzyńcu). Tworzenie naturalnych 

dekoracji/ozdób  z wykorzystaniem naturalnych surowców. Materiały zapewnia Organizator. 

 22.12.2022 r. – „Nastrojowo” - warsztaty umiejętności kameralno- terenowe z pracownikiem RPN 

(Ośrodek Edukacyjno – Muzealny RPN w Zwierzyńcu). Tworzenie stroików, choinek 

z wykorzystaniem darów Natury. Materiały zapewnia Organizator. 

§ 5 

Postanowienia Ogólne. 

1. Przystępując do działania edukacyjnego uczestnik przesyła swoje zgłoszenie i tym samym 

akceptuje Regulamin w całości, Oświadczenie, oraz klauzulę RODO i zobowiązuje się do ich 

przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go  
do udziału w/w działaniu edukacyjnym. 
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2. Przez podanie danych osobowych uczestnicy wyrażają zgodę na ujawnienie tych danych na 
stronach internetowych Organizatora. 

3. Udział w działaniu edukacyjnym jest bezpłatny. 

4. Podczas wyjścia terenowego, prosimy o ubiór terenowy, odpowiedni do panujących warunków 

pogodowych. 

5. Przejazd do Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego RPN w wyznaczonych terminach, zawartych  
w harmonogramie we własnym zakresie. Roztoczański Park Narodowy nie zapewnia transportu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadkach uzasadniających 

uszczegółowienie zapisów. 

7.  Wszelkich informacji na temat w/w działania edukacyjnego udziela pracownik Roztoczańskiego 

Parku Narodowego Aneta Dybowska - tel./email: 514 167 840, edukacja@roztoczanskipn.pl  

8. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Roztoczańskiego Parku Narodowego 

Organizator 
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