REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA OGRÓDKA EDUKACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI RZUCHOWA NALEŻĄCEGO DO
STOWARZYSZENIA GRUPA ODROLNIKA DO ZWIEDZANIA ORAZ DO CELÓW EDUKACYJNYCH

Wstęp
Ogródek edukacyjny zlokalizowany w miejscowości Rzuchowa (Gmina Pleśna) na działce
nr 76/2 na terenie Zespołu Dworsko-Parkowego jest własnością Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA
i ma służyć dobru ogólnemu. Ogródek edukacyjny został sfinansowany ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach inicjatywy pn. „Ogródek
edukacyjny - edukacja dzieci i rozmnażanie starych odmian roślin sposobem na ochronę zagrożonych
gatunków.” realizowanej w ramach projektu pn. „Przyroda nie zna nagrody ani kary, zna tylko
konsekwencje – inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu tarnowskiego”
§1
Ogólne zasady korzystania z Ogródka Edukacyjnego w Rzuchowej
1. Ogródek edukacyjny dostępny jest dla zwiedzających w terminach publikowanych w
materiałach informacyjnych oraz na stronie internetowej www.cpl.odrolnika.pl.
2. Poza terminami otwarcia wstęp do Ogródka edukacyjnego jest możliwy na warunkach
uzgodnionych z Zarządem Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA.
3. Wstęp do Ogródka edukacyjnego jest bezpłatny.
4. Zwiedzający mogą poruszać się wyłącznie pieszo po wyznaczonych ścieżkach oraz po
niektórych trawnikach. Ruch wózków dla dzieci oraz wózków inwalidzkich możliwy jest po
ścieżkach z zachowania należytej ostrożności.
5. W czasie burz i silnego wiatru zwiedzający powinni opuścić Ogródek edukacyjny dla własnego
bezpieczeństwa.
6. Dla własnego bezpieczeństwa nie należy dotykać roślin ani spożywać owoców i nasion.
7. Fotografowanie dla celów prywatnych jest nieodpłatne. Fotografowanie dla celów
komercyjnych jest odpłatne wg cennika. Zdjęcia przewidziane do publikacji muszą być
opatrzone adnotacją o miejscu wykonania.
8. Zwiedzających obowiązuje przestrzeganie wszystkich przepisów prawa dotyczących
zachowania się na terenach publicznych.
9. Na terenie Ogródka edukacyjnego zabronione jest:
a) Niszczenia, uszkadzania i wyrywania roślinności oraz rozkopywania gruntu.
b) Pozyskiwanie materiału roślinnego (roślin, sadzonek, nasion, zarodników, okazów do
zielnika) bez zezwolenia Zarządu Stowarzyszenia lub upoważnionych pracowników.
c) Dokonywanie zmian w oznakowaniu roślin i działów w tym umieszczania tablic, napisów
oraz ogłoszeń.
d) Handlowanie i usługi bez zezwolenia stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA.
e) Niszczenie i uszkadzanie urządzeń, elementów architektury ogrodowej, ogrodzeń.
f) Polowania na zwierzęta przebywające na terenie Ogródka (krety, mrówki itp.)
g) Spożywanie alkoholu oraz zażywanie środków odurzających.
h) Zaśmiecania, palenia ognisk i pozostawiania palących się przedmiotów.
i) Wprowadzanie zwierząt domowych z wyłączeniem psów-przewodników osób
niewidomych.

§2
Udostępnianie Ogródka edukacyjnego do celów edukacyjnych i popularyzacyjnych
1. Ogródek edukacyjny jest miejscem prowadzenia edukacji ekologicznej i popularyzacji wiedzy
przyrodniczej. Cele te mogą być realizowane w sposób bierny poprzez udostępnienie kolekcji
zwiedzającym oraz w sposób czynny poprzez organizację zajęć edukacyjnych dla grup
zorganizowanych, doradztwo, wydawnictwa, wystawy, odczyty, itp.
2. Zajęcia zorganizowane mogą być prowadzone przez członków i pracowników Stowarzyszenia
GRUPA ODROLNIKA lub przez osoby prowadzące grupy.
3. W przypadku prowadzenia zajęć przez osoby spoza personelu Ogródka edukacyjnego
konieczne jest zgłoszenie chęci prowadzenia takich zajęć wraz z określeniem ich celu i
sposobu przeprowadzenia, uzyskanie zgody oraz uzgodnienie terminu.
4. Zajęcia edukacyjne prowadzone przez Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA odbywają się
następujących zasadach:
a) Termin, temat i wymagania szczególne uzgadnia się telefonicznie z członkiem Zarządu lub
pracownikiem Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA. Pisemna rezerwacja terminu jest
wiążąca dla Stowarzyszenia wyłącznie po potwierdzeniu przez jego pracownika.
b) Za bezpieczeństwo, przestrzeganie zasad zwiedzania i dyscyplinę w grupie odpowiada
opiekun grupy.
c) Opiekun grupy powinien poinformować prowadzącego zajęcia o przypadkach alergii,
niepełnosprawności i innych istotnych faktach dotyczących grupy przed rozpoczęciem
zajęć. W przypadku braku takiej informacji Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA nie
ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia uczestników wynikającego z
kontaktu z roślinami lub niedostosowania trasy do możliwości zwiedzających.
d) W przypadku rażącego naruszania regulaminu Ogródka edukacyjnego przez uczestników
zajęcia ulegają przerwaniu, a grupa może być usunięta z Ogródka edukacyjnego.

§3
Udostępnianie Ogródka edukacyjnego do innych celów
1. Możliwe jest udostępnianie terenu Ogródka edukacyjnego do celów kulturalnych (koncerty,
wystawy, plenery artystyczne, przedstawienia teatralne itp.), spotkań naukowych
(konferencje sympozja), organizowania prelekcji lub spotkań przez inne organizacje czy
podmioty.
2. W celu uzyskania zgody Zarządu Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA na przeprowadzenie
tego rodzaju przedsięwzięcia konieczne jest pisemne określenie terminu, zakresu oraz
sposobu przeprowadzenia imprezy. Organizator imprezy ponosi wszelkie koszty związane z
jej przeprowadzeniem, w tym koszty wynajęcia sal (zgodnie z cennikiem) oraz ponosi
odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia.
3. Organizator imprezy na terenie Ogródka edukacyjnego zobowiązany jest do pozostawienia
miejsca imprezy w stanie niezmienionym. Koszty z tym związane ponosi organizator.

§4
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem wiążąca jest decyzja Zarządu
Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA.

