Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 34/2019 z dnia 15 listopada 2019
Nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk

REGULAMIN
PROWADZENIA WARSZTATÓW Z DREWNEM
w dniu ……………………
dla ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. Grupa liczy maksymalnie 8 uczestników. W uzasadnionych przypadkach, np. udziału
rodziców/opiekunów, grupa może być większa. Minimalny wiek dzieci to 10 lat.
2. Stanowiska pracy oddalone są od siebie na bezpieczną odległość.
3. Materiały do warsztatów snycerskich mocowane są w taki sposób, by nie przesuwały się w
czasie pracy (dot. niektórych warsztatów).
4. Narzędzia ułożone są w zasięgu ręki uczestnika warsztatów.
5. Zajęcia każdorazowo rozpoczynają się instruktażem stanowiskowym, wykonywanym przez
prowadzącego. Instruktaż obejmuje w szczególności takie zagadnienia, jak:
a. Właściwe rozmieszczenie uczestników zajęć (patrz pkt. 2).
b. Zakaz poruszania się uczestników zajęć z narzędziami w rękach.
c. W przypadku używania dłut: obowiązek trzymania obu rąk na narzędziach (albo
dłucie, albo dłucie i pobijaku).
d. Takie manipulowanie narzędziem, by w przypadku niezamierzonego przedłużenia
jego ruchu, nie napotkało na swojej drodze części ciała uczestnika zajęć. Obowiązek
trzymania narzędzi zawsze ostrzem ku dołowi.
e. Zakaz ręcznego oczyszczania stanowiska pracy z wiórów.
f. Obowiązek używania środków ochrony indywidualnej oczu i kończyn górnych (np.
okulary i rękawice ochronne).
6. Podpisując niniejszy regulamin, opiekun grupy potwierdza fakt przeprowadzenia przez
prowadzącego warsztaty instruktażu stanowiskowego.
7. Prowadzący warsztaty, wraz z opiekunem grupy (nauczycielem) zwracają szczególną uwagę
na przestrzeganie powyższych zasad.
8. Opiekun grupy oświadcza, że wszystkie dzieci posiadają wymaganą przez Nadleśnictwo
Gdańsk pisemną zgodę rodziców, na udział w warsztatach z drewnem (zgody pozostają u
opiekuna grupy).
9. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika w mieniu
Nadleśnictwa Gdańsk, innym uczestnikom i opiekunom oraz osobom trzecim.
10. Nadleśnictwo Gdańsk nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie zajęć mienie.
11. Nadleśnictwo Gdańsk nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, tak pierwotne
i następcze, szkody na osobie i mieniu, związane z uczestnictwem w zajęciach, które nie są
zawinione przez Nadleśnictwo Gdańsk.
12. W sytuacji, gdy dziecko nie ma zgody na udział w warsztatach z drewnem z użyciem narzędzi,
może wziąć udział w zajęciach alternatywnych, które nie wymagają odrębnej zgody.
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