Kluczbork, 27.05.2021 r.
REGULAMIN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ON-LINE
Organizatorem zajęć edukacyjnych online, dalej zwanymi Zajęciami jest Nadleśnictwo
Kluczbork. Przedmiotem Zajęć jest szerzenie wiedzy na temat przyrody oraz
propagowanie pozytywnych postaw wobec lasu. Zajęcia kierowane są do dzieci szkół
podstawowych, szkół ponadpodstawowych i ich rodziców za pomocą środka
masowego przekazu jakim jest Internet oraz występujących w nim platform elearningowych.
1. Zasady ogólne:
1. Zajęcia prowadzone są w Internecie, na platformach e-learningowych, które są
ogólnodostępne. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wewnętrzne
regulaminy oraz zasady jakie występują na platformach.
2. Uczestnictwo w Zajęciach odbywa się za pomocą ww. platform poprzez wejście
w link zapraszający, udostępniony przez Organizatora.
3. Wejście w link zapraszający jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Zajęć
oraz klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
4. Informacja o prowadzonych zajęciach znajduje się na stronie internetowej
Nadleśnictwa Kluczbork z zakładce Edukacja.
5. Uczestnictwo w Zajęciach jest bezpłatne oraz dobrowolne.
6. Nadleśnictwo Kluczbork zastrzega sobie prawo odwołania zajęć lub zmiany
terminu z przyczyn nie dających się wcześniej przewidzieć jak np. choroba
prowadzącego, nieprzewidziane zadania.
7. Powielanie materiałów, formy prowadzenia, pomysłów oraz rekwizytów
wykorzystywanych podczas Zajęć jest dozwolone na zasadach art. 29 ustawy z dnia
4 lutego 1994r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1231, z 2020 r. poz. 288.)
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wydalania, wyciszania oraz blokowania
Uczestników bez podania przyczyny.
2. Warunki uczestnictwa w Zajęciach:
1. Każdy Uczestnik Zajęć, bądź osoba prawna uczestnika zobowiązuje się
zapoznać i zaakceptować niniejszy Regulamin oraz klauzulę dotyczącą
przetwarzania danych osobowych.
2. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać poleceń Prowadzącego zajęcia. Dotyczy
to w szczególności: zakłócania zajęć, przeszkadzania innym Uczestnikom,
destrukcji zajęć poprzez masowe wysyłanie wiadomości tekstowych oraz
dźwiękowych (spam), innego zachowania powodującego brak możliwości
kontynuowania zajęć.
3. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad kultury i taktownego zachowania
podczas Zajęć.

4. Uczestnik zobowiązuje się używać swojego prawdziwego imienia przy dołączaniu
do Zajęć.
5. Uczestnik zobowiązuje się nie przekazywać osobom postronnym linku
zapraszającego.
3. Kontakt:
W razie dodatkowych pytań, lub wyjaśnień z regulaminem prosimy o kontakt
z p. Lidią Rodowicz – tel.: 537 186 981, e-mail: lidia.rodowicz@katowice.lasy.gov.pl.
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