
Regulamin pobytu 

w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Szymbarku 

 

1. Regulamin dotyczy zasad korzystania z Ośrodka Edukacji Ekologicznej i obowiązuje wszystkich 

uczestników. 

2. Uczestników kwateruje się w pomieszczeniach przydzielonych przez kierownictwo OEE. 

3. Osoby nocujące w OEE korzystają z własnych śpiworów. 

4. Używanie czajników elektrycznych, grzałek elektrycznych i otwartego ognia jest zabronione. 

5. Uczestnicy powinni dbać o porządek w pomieszczeniach Ośrodka i jego otoczeniu. Zabrania się 

przemieszczania mebli (szaf, łóżek) w pomieszczeniach bez zezwolenia personelu Ośrodka. 

6. Na terenie obiektu OEE oraz jego obejściu istnieje całkowity zakaz spożywania i używania 

jakichkolwiek używek. 

7. Za wszelkie zaistniałe uszkodzenia wyposażenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej powstałe podczas 

pobytu grupy odpowiada kierownik grupy przebywającej w Ośrodku lub w konkretnych 

przypadkach indywidualny uczestnik. Kierownik Ośrodka określa wysokość odszkodowania i sposób 

zapłaty. 

8. OEE nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i pieniądze uczestników turnusu. 

9. Cisza nocna obowiązuje od godziny 21:00 do 7:00. 

10. Uczestnicy mogą opuszczać teren Ośrodka jedynie w obecności opiekuna grupy. 

11. W razie przekroczenia regulaminu lub innego nieodpowiedniego zachowywania się, kierownictwo 

Ośrodka jest uprawnione do usunięcia winnego z OEE, a ponadto zawiadamia się o tym fakcie 

właściwą, kierującą na turnus jednostkę (szkołę, uczelnię, organizację, itd.). 

12. Zabrania się rejestrowania warsztatów z edukacji ekologicznej w OEE w Szymbarku w jakiejkolwiek 

formie. Każda ewentualna forma rejestrowania zajęć (zdjęcia, film) musi zostać uzgodniona z osobą 

prowadzącą warsztaty, a zarejestrowany materiał przez nią autoryzowany. 

13. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w OEE, uczestnicy 

zobowiązani są stosować się do wskazań pracowników Ośrodka Edukacji Ekologicznej. 

 

 

OEE w Szymbarku zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów audiowizualnych zarejestrowanych podczas 

warsztatów z edukacji ekologicznej, zawierających wizerunki osób w nich uczestniczących, na stronie internetowej 

OEE, profilu OEE na portalach społecznościowych oraz we wszelkich materiałach promocyjnych. Obowiązek 

uzyskania ewentualnej zgody na publikację wizerunku uczestników warsztatów spoczywa na szkole uczestniczącej 

w organizowanych przez OEE warsztatach. 


