
 

 

 

   

 

 
 

REGULAMIN 

programu edukacyjnego pt.: „Człowiek i przyroda”  
dla uczniów Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych  

 
I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem programu jest Bieszczadzki Park Narodowy, zwany dalej 
BdPN. 

2. Główne cele programu: 

 Kształtowanie świadomości ekologicznej młodzieży oraz pogłębienie wiedzy 
z zakresu podstaw ekologii i zasobów przyrodniczych Bieszczadów, i stra-

tegii ich ochrony. 

 Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko oraz promowanie 

postaw proekologicznych i prozdrowotnych poprzez bezpośredni kontakt z 
przyrodą. 

3. Program adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Licealnych w 

Ustrzykach Dolnych (klasa I, II, III). Grupy nie powinny być większe niż 20 
uczniów.  

4. Zajęcia edukacyjne prowadzą pracownicy BdPN, którzy odpowiadają za 
organizację oraz merytoryczne prowadzenie zajęć. 

5. Za dyscyplinę i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych od-

powiada nauczyciel, który uczestniczy we wszystkich zajęciach. Podczas 
zajęć terenowych młodzież powinna mieć zapewnioną odpowiednią opiekę 
– 1 opiekun na 10 uczniów. 

6. Zgłoszenie do programu wymaga zapoznania się z klauzulą informacyjną i 
podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych, która zamieszczo-

na jest na stronie Internetowej Parku: www.bdpn.pl oraz przekazana do 
szkoły. Zgodę podpisuje nauczyciel i uczniowie zgłoszeni do programu. W 
przypadku uczniów, zgodę wypełnia rodzic/opiekun (druk - Zgoda rodzi-

ca/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka). 
 

II. Realizacja Programu dla poszczególnych klas 

A. Dwudniowe zajęcia kameralne dla klasy I w Ośrodku Edukacji Ekologicz-
nej BdPN w Ustrzykach Dolnych (luty) 

1. Zakres tematyczny:  

 Środowisko abiotyczne Bieszczadów i jego ochrona – 60 min. 

 Szata roślinna Bieszczadów i problemy związane z jej ochroną – 120 min. 

 Fauna Bieszczadów – potrzeby życiowe i ochrona – 120 min. 

 System ochrony przyrody w Bieszczadach – 60 min. 
 

2. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

3. Podczas długiej przerwy w trakcie zajęć uczestnicy otrzymują bezpłatnie 

herbatę i drożdżówkę. 



 

 

 

   

 

 
 

4. Podczas przerw oraz po zajęciach uczniowie mogą bezpłatnie zwiedzać 

ekspozycje muzealne, przestrzegając regulaminu zwiedzania. 
 

B. Jednodniowe zajęcia kameralne dla klasy III w Ośrodku Edukacji Ekolo-
gicznej BdPN w Ustrzykach Dolnych (październik lub listopad) 

1. Zakres tematyczny:  

 Człowiek i przyroda w czasach antropocenu – ok. 60 min. 

 Człowiek i wiedza o środowisku w czasach rewolucji informacyjnej – ok. 

60 min. 
 

2. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

3. Podczas przerwy w trakcie zajęć uczestnicy otrzymują bezpłatnie herbatę i 
drożdżówkę. 

4. Podczas przerwy oraz po zajęciach uczniowie mogą bezpłatnie zwiedzać 
ekspozycje muzealne, przestrzegając regulaminu zwiedzania. 
 

C. Terenowe zajęcia wiosenne - dwudniowe, dla klasy I (maj lub czerwiec)  

1. Zakres tematyczny: pogłębienie wiedzy o zasobach przyrodniczych BdPN i 

naturalnych procesach zachodzących w przyrodzie, cele i procedury 
ochronne stosowane w Parku, metody monitoringu zasobów przyrodni-
czych. 

2. Zajęcia odbywają się w oparciu o Terenową Stację Edukacji Ekologicznej 
(dalej: TSEE) w Wołosatem lub Suchych Rzekach i ścieżki przyrodnicze.  

3. Uczestnicy zajęć terenowych powinni przywieźć ze sobą śpiwór, buty tere-
nowe, buty na zmianę, okrycie przeciwwiatrowe i przeciwdeszczowe oraz 
wyżywienie, które przygotowują we własnym zakresie.  

4. Uczestnicy zajęć mają możliwość skorzystania z lodówek, czajników elek-
trycznych, kuchenek elektrycznych w celu przechowania i przygotowania 
prostych posiłków.  

5. Koszt noclegu z własnym śpiworem, dla uczestników programu w 2020 r., 
wynosi 15,00 zł (po bonifikacie 50%). 

6. Uczestnicy programu są zobowiązani podczas pobytu w TSEE do prze-
strzegania obowiązującego regulaminu.  

7. Podczas zajęć terenowych uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Re-

gulaminu BdPN.  

8. Uczestnicy programu są zwolnieni z opłaty za wstęp do Parku podczas za-

jęć. 

9. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć i czasu wolnego odpowiada nau-
czyciel. 

 
 
 



 

 

 

   

 

 
 

D. Terenowe zajęcia jesienne - jednodniowe, dla klasy II (wrzesień lub paź-

dziernik) 

1. Zakres tematyczny: pogłębienie wiedzy o zasobach przyrodniczych BdPN i 

naturalnych procesach zachodzących w przyrodzie, cele i procedury 
ochronne stosowane w Parku, metody monitoringu zasobów przyrodni-
czych. 

2. Zajęcia odbywają się na wybranej ścieżce przyrodniczej na terenie BdPN.  

3. Uczestnicy zajęć terenowych powinni posiadać odpowiedni ubiór: buty te-
renowe, okrycie przeciwwiatrowe i przeciwdeszczowe. 

4. Podczas zajęć terenowych uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Re-
gulaminu BdPN.  

5. Uczestnicy programu są zwolnieni z opłaty za wstęp do Parku podczas za-
jęć. 

6. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odpowiada nauczyciel. 

 


