Regulamin Klubu Miłośników Geologii

1.

§ 1 Informacje Ogólne
Klub M iłośników Geologii jest jednostką wchodzącą w skład Centrum Geoedukacji. Głównym przedmiotem jego działalności jest
edukacja geologiczna skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej jak i osób dorosłych.

2.

3.

Działalność Klubu M iłośników Geologii odbywa się w zakresie zajęć geologicznych:
a)

teoretycznych

b)

praktycznych

c)

terenowych.

Wszystkie zajęcia Klubu M iłośników Geologii są nieodpłatne.
§ 2 Członkowie Klubu Miłośników Geologii

1.

Członkiem Klubu mogą być osoby zainteresowane pogłębianiem wiedzy geologicznej i geograficznej.

2.

W zajęciach Klubu mogą uczestniczyć dzieci od lat 7 i młodzież do lat 18, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej oraz osoby
pełnoletnie.

3.

Członkowie Klubu nie opłacają żadnych składek.
§ 3 Prawa i obowiązki członków Klubu Miłośników Geologii

1.

2.

Każdy członek Klubu ma prawo do:
a)

ciągłego rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań w zakresie geologii i geografii,

b)

wnoszenia nowych pomysłów,

c)

prośby o pomoc.

Każdy członek Klubu ma obowiązek:
a)

dbać o swoje stanowisko pracy,

b)

szanować materiały wykorzystywane w trakcie zajęć,

c)

sumiennie i rzetelnie spełniać swoje zadania

d)

brać czynny udział w zajęciach organizowanych w Klubie,
§ 4 Terminarz zajęć geoedukacyjnych

1.

Zajęcia geoedukacyjne odbywają się dla:
a)

dzieci od lat 7 i młodzieży do lat 18 we wtorki, od godz. 16.00 – 19.30

b)

osób dorosłych w każdy czwartek od godzin 16.00 – 19.30
§ 5 Zasady przebywania w Klubie Miłośników Geologii

1.

Plecaki, duże torby oraz okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni.

2.

Szatnia jest czynna w godzinach pracy Klubu.

3.

Podczas przebywania w Klubie M iłośników Geologii należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Klubu oraz prowadzących
zajęcia.

4.

Klub M iłośników Geologii nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia wynikłe z niedostosowania się do zaleceń prowadzących

5.

Wszelkie uszkodzenia i zniszczenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom Klubu.

6.

Spożywanie posiłków i napojów jest dozwolone wyłącznie w przeznaczonych do tego miejscach.

7.

Niepełnoletnich uczestników zajęć odbierają osobiście (zgłaszają prowadzącym) rodzice, opiekunowie prawni.

1.

Uczestnikom zajęć w Klubie M iłośników zakazuje się wszelkich niebezpiecznych zachowań, w szczególności:

zajęć lub niewłaściwego korzystania z materiałów i narzędzi wykorzystywanych w ich trakcie.

§ 6 Zakazy obowiązujące w Klubie Miłośników Geologii

a)

wynoszenia, przenoszenia i niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Klubu M iłośników Geologii oraz okazów
będących na wyposażenia Klubu,

b)

wnoszenia i spożywania alkoholu, tytoniu, środków odurzających,

c)

wnoszenia na teren Klubu M iłośników Geologii broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych dla życia i zdrowia
przedmiotów,

d)

spożywania posiłków i napojów za wyjątkiem miejsc o których mowa § 5 ust. 6

e)

prowadzenia działalności handlowej, reklamowej i agitacji politycznej.
§7 Zasady dotyczącej poszczególnych rodzajów zajęć

1.

Klub M iłośników Geologii w ramach swojej działalności prowadzi zajęcia teoretyczne, praktyczne i terenowe.

1.1 Zajęcia teoretyczne:
a)

zajęcia odbywają się w Sali Dydaktycznej

b)

czas trwania zajęć waha się od 30 min. do 60 min.

1.2 Zajęcia praktyczne:
a)

zajęcia odbywają się w Sali Warsztatowej Klubu M iłośników Geologii,

b)

zabrania się opuszczania stanowisk warsztatowych bez uprzedniej zgody prowadzącego zajęcia,

c)

należy stosować się do poleceń pracowników Klubu M iłośników Geologii,

d)

każdy uczestnik zajęć ma obowiązek dbać o czystość stanowiska pracy,

e)

zaleca się oszczędne gospodarowanie materiałami Klubu (proszki szlifierskie, ręczniki papierowe)

1.3 Zajęcia terenowe:
a)

zajęcia odbywają się w terminie i miejscu wcześniej ustalonym przez prowadzących zajęcia,

b)

uczestnikami zajęć terenowych mogą być członkowie Klubu, systematycznie i aktywnie biorący udział w zajęciach przynajmniej
przez okres 1 roku,

c)

uczestnicy powinny posiadać ubiór dostoswany do warunków atmosferycznych,

d)

oddalenie się od grupy w trakcie zajęć, bez uzgodnienia z prowadzącymi zajęcia jest niedozwolone,

e)

w trakcie trwania zajęć terenowych wyłączną odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie będące w grupie lub uczestniczące w
zajęciach, ponosi prawny opiekun,

f)

obecność opiekuna jest warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich w zajęciach oferowanych przez Klub.
§ 6 Bezpieczeństwo

1.

Teren Centrum Geoedukacji, a tym samy jest objęty systemem monitoringu oraz ochroną fizyczną.

2.

W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji wszystkie osoby przebywające na terenie Centrum Geoedukacji zobowiązane są do
bezzwłocznego opuszczenia budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom
pracowników Geoparku Kielce i ochrony.
§ 7 Postanowienia końcowe

1.

Regulamin jest oficjalnie dostępny na stronie Centrum Geoedukacji w zakładce Klub M iłośników Geologii.

2.

Osoby uczestniczące w zajęciach Klubu są zobowiązane do wcześniejszego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

3.

Klub M iłośników Geologii nie ponosi winy za nieznajomości niniejszego Regulaminu.

4.

Nieprzestrzeganie przez uczestnika zajęć niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do usunięcia uczestnika z zajęć Klubu.

5.

Klub M iłośników Geologii jest uprawniony do zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie podany do publicznej
wiadomości na stronie: www.centrum-geoedukacji.pl

