
 

Zasady uczestnictwa: 

• Spotkania rozpoczynać się będą o godzinie 9.00 w siedzibie Parku w Chyrzynie. 

Najpierw zaprosimy Państwa na tematyczną prezentację lub film, a o godzinie 10.30 

zaczynamy warsztaty lub wycieczki. 

• Uczestnicy mogą wziąć udział w obu częściach spotkania lub tylko w wybranej części.  

• Liczba miejsc na drugą część zajęć (warsztatową/terenową) będzie ograniczona w 

zależności od tematu spotkania. Będzie ona podana osobno do każdego spotkania. 

• Z radością powitamy wszystkie dzieciaki (pod opieką dorosłych). 

• Prosimy o zaopatrzenie się w wygodne obuwie i ubiór przystosowany do pogody a 

także prowiant oraz środki ochronne przed owadami. 

• W przypadku niekorzystnej pogody zaplanowane zajęcia terenowe mogą zostać 

zamienione na inne zajęcia stacjonarne.  

• Tematy spotkań i terminy mogą ulec zmianie. 

• Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Bezpłatny w tym dniu będzie także wstęp na wieżę 

widokową przy siedzibie Parku w Chyrzynie i do Przyrodniczego Ogrodu Zmysłów. 

Nie zapewniamy jednak dojazdu na miejsca, z których rozpoczynać będziemy 

wycieczki. 

• Ze względu na  ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenia 

telefoniczne lub mailowe z podaniem daty wycieczki oraz imion i nazwisk osób 

chcących w niej uczestniczyć. Tel 95 7524026, mail edukacja@pnujsciewarty.gov.pl  

• W przypadku, gdy w dniu wycieczki pozostaną wolne miejsca, będzie możliwość 

uczestnictwa, mimo braku wcześniejszego zapisania się. 

• Minimalna ilość uczestników niezbędna do przeprowadzenia zajęć – 5 osób. W 

przypadku mniejszej liczby zainteresowanych zajęcia będą odwoływane. 

• Wycieczki przeznaczone są dla turystów indywidualnych, rodzin z dziećmi, nie dla 

grup zorganizowanych 

• Park nie zapewnia ubezpieczenia na czas zajęć. Uczestnicy powinni posiadać 

ubezpieczenie NNW, zorganizowane we własnym zakresie.  

• Zgłoszenie na wycieczkę oznacza zgodę na pobranie i wykorzystanie danych 

osobowych: imię, nazwisko, telefon kontaktowy (lub inna forma kontaktu). Dane te 

będą wykorzystywane jedynie w celu przekazania informacji w przypadku zmiany 

planów wycieczkowych a po wycieczce zostaną usunięte. Więcej informacji dot. 

ochrony danych osobowych znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce 

RODO. 
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