PROGRAM/REGULAMIN
POZASZKOLNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH pn.:
„Program edukacyjny w JuraPark Solec”
Temat - nazwa pozaszkolnych zajęć edukacyjnych:
„Program edukacyjny w JuraPark Solec” zwany dalej „Pakietem” lub
„Zajęciami”.
Organizator:
PALEO-TOUR S.C
Podstawy i sposób organizacji:
Organizator prowadzi zajęcia edukacyjne w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej w oparciu o kod PKD 85.59.B – „pozostałe pozaszkolne formy
edukacji
i

gdzie

indziej

doświadczenia

nie

sklasyfikowane”

profesjonalnych

z

wykorzystaniem

przewodników/edukatorów

wiedzy

zatrudnionych

bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów współpracujących.
Zajęcia edukacyjne prowadzone są w następujących pakietach edukacyjnych:
1. JURAPARK mający za zadanie w ramach zajęć edukacyjnych przekazanie
uczestnikom wiedzy w zakresie:
a. Paleontologii
b. Historii Świata
c. Historii Ziemi
d. Historii Ewolucji Świata Roślinnego na Ziemi
e. Historii Ewolucji Świata Zwierząt na Ziemi
Obejmuje swoim zakresem przyswajanie wiedzy w oparciu o stałą ekspozycję
naukowo-edukacyjną znajdującą się na Ścieżce Edukacyjnej w JuraParku.
Podstawowy zasób wiedzy udostępniony jest na stronach:
✓ https://juraparksolec.pl/atrakcje/jurapark/
a

uzupełniany

jest

autorskimi

wykładami

przewodników/edukatorów

w

miejscu realizacji zajęć.
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2. JURAJSKI OGRÓD BOTANICZNY mający za zadanie w ramach zajęć
edukacyjnych przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie:
a. Przyrodniczym
b. Historii Ziemi
c. Historii Ewolucji Świata Roślinnego na Ziemi
3. POLSKA W MINIATURZE mający za zadanie w ramach zajęć edukacyjnych
przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie:
a. Historii Polski
b. Geografii Polski
c. Historii powstania obiektów uznanych za zabytki architektoniczne
Miejsce realizacji:
Wydzierżawione lub własne powierzchnie na terenie JuraParku Solec Kujawski.
Data rozpoczęcia:
22.04.2021r.
Data zakończenia:
31

września

2021r.

(organizator

zastrzega

możliwość

wcześniejszego

zakończenia realizacji programu bez podawania przyczyn)
Adresaci zajęć - Uczestnicy:
Osoby pełnoletnie i osoby niepełnoletnie znajdujące się pod opieką osób
dorosłych (zwani dalej Uczestnikami) zgłaszające akces uczestnictwa w zajęciach
edukacyjnych poprzez wypełnienie Deklaracji – Oświadczenia przystąpienia do
Zajęć Edukacyjnych w ramach Pakietu Edukacyjnego- (załącznik nr 1 do
niniejszego Programu/Regulaminu) oraz uiszczenie opłaty za wybrane przez
siebie pakiety edukacyjne zgodnie z cennikiem.
Główne założenia i cele organizowanych zajęć:
Program pozaszkolnych zajęć edukacyjnych realizowany na terenie JuraParku
Solec Kujawski w ramach Programu „Pakiet edukacyjny w JuraPark Solec”
skierowany jest do osób dorosłych, dzieci i młodzieży chcących nabyć wiedzę w
zaproponowanych
w poszczególnych pakietach zakresach i dziedzinach takich jak Paleontologia,
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Historia Świata, Historia Ziemi, Historia Ewolucji Świata Roślinnego na Ziemi,
Historia Ewolucji Świata Zwierząt na Ziemi, Geografia Polski i Nauki przyrodnicze.
Sposób realizacji Programu :
1. Każdy z Uczestników po uiszczeniu opłaty za zajęcia edukacyjne i złożeniu
Oświadczenia przystępuje do zajęć edukacyjnych w ramach wybranego
i opłaconego pakietu.
2. Zaproponowane zajęcia w ramach poszczególnych pakietów mogą mieć różne
formy realizacji.
3. Założeniem Organizatora jest aby Uczestnicy przed przyjazdem do JuraParku
Solec zapoznali się z informacjami o poszczególnych pakietach podanymi w
niniejszym Programie/Regulaminie oraz w linkach do stron internetowych.
Wiedza

zdobyta

samodzielnie

będzie

rozszerzana

i

utrwalana

poprzez

samodzielne lub z pomocą przewodników/edukatorów zapoznanie się z
informacjami w zakresie poszczególnych pakietów i tak:
a. Zajęcia w ramach Pakietu Edukacyjnego w JuraPark Solec realizowane są na
otwartym terenie edukacyjnym zlokalizowanym na świeżym powietrzu, a
treści edukacyjne prezentowane są formie tzw. „wieloproduktowej ścieżki
dydaktyczno-edukacyjnej”, zgodnie z poniższym:
•

ścieżka edukacyjna podzielona na okresy geologiczne (zgodnie z
chronologią),

dająca

możliwość

poznania

wybranych

gatunków

dinozaurów i innych prehistorycznych osobliwości fauny i flory.

Dla

prezentowanych obiektów przygotowane zostały odpowiednie treści
naukowe dostępne dla uczestników zajęć w formie tablic edukacyjno –
naukowych.
•

prezentacja

skamieniałości, modeli, tropów dinozaurów w sposób

interesujący, poglądowy i przystępny dla uczestników zajęć ukazujący
najważniejsze wydarzenia z dziejów życia na Ziemi i związane z nimi
odkrycia,
Ilość osób biorących udział w zajęciach będzie ograniczona zgodnie z poniższymi
zasadami bezpieczeństwa.
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4. W

założeniach

niezaprzeczalnego
prozdrowotny.

Organizatora
wymiaru

Przebywanie

uczestnictwo

edukacyjnego
na

w

ma

świeżym

zajęciach

oprócz

również

wymiar

mieć

powietrzu

z

zachowaniem

koniecznego reżimu sanitarnego i przy ścisłym przestrzeganiu poniższych
zasad bezpieczeństwa ma niewątpliwie korzystny wpływ na dobrostan
psychiczny i fizyczny Uczestników zajęć. Szczególnie dotyczy to dzieci i
młodzieży, którzy od kilku miesięcy uczą się przed monitorami komputerów.
Uczestnictwo w zajęciach w zachowanym reżimie sanitarnym stanowić będzie
dla nich zdrową alternatywę dla spędzania wielu godzin w zamkniętych
ciemnych pomieszczeniach z ograniczonym dostępem światła dziennego.
Zasady bezpieczeństwa Programu:
W

związku

z

koniecznością

zachowania

wymogów

sanitarnych

celem

maksymalnego zminimalizowania możliwości zachorowania Uczestników, w tym
na COVID -19, Organizator zapewni warunki do bezpiecznego uczestnictwa w
zajęciach wprowadzając poniższy:
REGULAMIN POZASZKOLNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
W JURAPARKU SOLEC
1. Regulamin zostaje wprowadzony w związku z koniecznością maksymalnego
zminimalizowania

możliwości

zarażenia

się

Uczestników,

w

tym

w

szczególności wirusem SARS-COV-2 w oparciu o obowiązujące przepisy i
wytyczne sanitarno-epidemiologiczne.
2. Regulamin obowiązuje do odwołania.
3. Warunkiem

uczestnictwa

w

pozaszkolnych

zajęciach

edukacyjnych

jest

złożenie przez każdego Uczestnika powyżej 13 roku życia oraz w przypadku
Uczestników

poniżej

13

roku

życia

przez

ich

opiekuna

prawnego,

Oświadczenia w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego
Programu/Regulaminu

oraz

wniesienie

opłaty

za

uczestnictwo

w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych zgodnie z cennikiem.
4. Uczestników zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania niniejszego
Regulaminu

i

stosowania

się

do

poleceń

organizatora,

przewodników/edukatorów i obsługi technicznej w JuraParku.
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5. Podpisanie Oświadczenia jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu
się z Regulaminem i przyjęcia jego postanowień do realizacji.
6. Uczestnicy

zobowiązani

są

jak

najczęściej

do

dezynfekowania

dłoni,

korzystając z ogólnodostępnego płynu do dezynfekcji.
7. Uczestnicy powinni starać się zachować dystans społeczny (co najmniej
2 metry) od innych Uczestników. Nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących.
8. Organizator

zastrzega

sobie

prawo

pomiaru

temperatury

ciała

i niedopuszczenia do zajęć edukacyjnych osób ze stwierdzoną temperaturą
powyżej 37,5 oC.
9. Uczestnicy w trakcie zajęć zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.
10.Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jeden Uczestnik.
11.Preferowany sposób płatności to karta płatnicza.
12.Na terenie realizacji zajęć w ramach pakietu JURAPARK jednorazowo może
przebywać grupa Uczestników licząca maksymalnie 300 osób.
13.Czas pobytu na zajęciach edukacyjnych w ramach poszczególnych pakietów
należy ograniczyć do minimum tj. do niezbędnych czynności koniecznych
do skorzystania z zajęć edukacyjnych.
14.W razie naruszenia powyższego Regulaminu Organizator ma prawo wykluczyć
uczestnika z pozaszkolnych zajęć edukacyjnych.
15.Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem porządkują Regulaminy
ogólne.

Organizator
PALEO-TOUR S.C
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