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REGULAMIN ZAJĘĆ TERENOWYCH I KAMERALNYCH (ZTiK) 

 

organizowanych  przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego  

w ramach projektu  

„Zobaczyć świat oczami geografa. Opracowanie programów kształcenia i organizacja zajęć 
terenowych i kameralnych dla uczniów realizujących podstawę programową z geografii   

w szkole podstawowej” 
 

 

Zasady ogólne 

 

1. Zajęcia terenowe i kameralne (ZTiK) są integralną częścią Projektu „Zobaczyć świat oczami geografa. 
Opracowanie programów kształcenia i organizacja zajęć terenowych i kameralnych dla uczniów 
realizujących podstawę programową z geografii w szkole podstawowej”, organizowanymi przez Wydział 
Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie ich trwania obowiązują 
zasady przewidziane Regulaminem ZTiK. 

2. Warunkiem uczestnictwa w ZTiK, które odbywają się  na terenie i w otoczeniu Mazowieckiego Ośrodka 
geograficznego (MOG), jest zapoznanie się z Regulaminem ZTiK, potwierdzone podpisem Uczestnika na 
liście obecności.  

3. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad Regulaminu ZTiK – w tym przepisów ogólnych 
i przepisów szczegółowych, określających zasady pobytu w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym 
(MOG), a także instrukcji przeciwpożarowej, zarówno w godzinach zajęć,  jak i poza nimi. Zasady 
postępowania w razie pożaru zostaną przedstawione przez Kierownika MOG lub osobę przez niego 
upoważnioną przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.   

4. Opiekę nad Uczestnikami ZTiK w czasie transportu do i z MOG, a także podczas pobytu w MOG, 
sprawują towarzyszący im nauczyciele, wskazani przez Szkołę.  Zasady obowiązujące Uczestników 
podczas transportu określają opiekunowie, sprawujący nad nimi opiekę w czasie transportu. 

5. Uczestnicy ZTiK są zobowiązani podporządkować się poleceniom kierownika ZTiK, nauczycieli 
akademickich prowadzących zajęcia, nauczycieli pełniących rolę opiekunów, a także kierownika MOG 
lub osób przez niego upoważnionych. 

6. Wymiar dzienny zajęć  terenowych i kameralnych jest określony programem ZTiK. Program ZTiK 
zostanie przedstawiony na spotkaniu poprzedzającym rozpoczęcie zajęć dydaktycznych.  

7. Uczestnicy ZTiK są zobowiązani do zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
oznacza to, że:  
 w trakcie zajęć nie można oddalać się od grupy bez zezwolenia prowadzącego zajęcia, 
 należy używać sprzętu, wykorzystywanego w trakcie zajęć, wyłącznie pod nadzorem osoby 

prowadzącej zajęcia i tylko zgodnie z jego instrukcjami,  
 w trakcie zajęć terenowych należy przebywać wyłącznie w miejscach wskazanych przez 

prowadzącego zajęcia, 
 należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,  
 w razie nieszczęśliwego wypadku należy natychmiast zwrócić się do opiekuna grupy lub osoby 

prowadzącej zajęcia i nie próbować samodzielnie rozwiązać problemu. 
 



 

2 
 

 
 
 

8. Na poszczególnych zajęciach terenowych mogą obowiązywać szczegółowe zasady, określone przez 
prowadzącego zajęcia przed rozpoczęciem zajęć, i wynikające z ich specyfiki.  

9. Prowadzący zajęcia w ramach ZTiK przed ich rozpoczęciem mają obowiązek podać szczegółowe zasady 
ich odbywania i  informacje związane z bezpieczeństwem.  

10. Uczestnicy ZTiK są zobowiązani do posiadania odzieży dostosowanej do specyfiki warsztatów 
terenowych, w tym odzieży zapewniającej komfort termiczny i ochronę przed deszczem oraz 
odpowiedniego obuwia.  

11. Uczestników ZTiK obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00–6.00. 

12. Uczestnicy ZTiK mają obowiązek zgłaszać opiekunom wszelkie problemy, w tym problemy zdrowotne.  

13. Uczestnikom nie wolno przyjmować jakichkolwiek leków bez wiedzy i zgody opiekuna grupy. 

14. Uczestnikom ZTiK nie wolno bez opieki oddalać się z terenu MOG  i z miejsc, gdzie odbywają się zajęcia. 
Wyjście poza teren MOG i z miejsc, w których odbywają się zajęcia, jest możliwe jedynie pod opieką 
nauczyciela sprawującego opiekę lub osoby wyznaczonej przez opiekuna lub nauczyciel prowadzącego 
zajęcia.  

15. Uczestnicy ZTiK są zobowiązani do utrzymania porządku na terenie MOG. Rodzice lub opiekunowie 
Uczestnika ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego podczas pobytu w 
MOG. 

16. Podczas ZTiK i pobytu w MOG, Uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia 
tytoniu oraz używania środków psychotropowych.  

17. Rażące naruszenie regulaminu ZTiK będzie skutkować zgłoszeniem nauczycielowi pełniącemu funkcję 
opiekuna grupy o zaistnieniu takiego naruszenia. Nauczyciel(e) sprawujący opiekę w skrajnych 
przypadkach, na wniosek kierownika ZTiK, mogą podjąć decyzję o odsunięciu uczestnika ZTiK od 
dalszego uczestnictwa w warsztatach z powiadomieniem rodziców i dyrekcji szkoły, w tym z  żądaniem 
opuszczenia MOG .  

18. We wszystkich kwestiach spornych, zaistniałych w czasie warsztatów terenowych ZTiK, ostateczna 
decyzja należy do kierownika ZTiK. Kierownik rozpatruje każdą sprawę indywidualnie i w zależności od 
jej rodzaju podejmuje decyzję w porozumieniu z opiekunami grupy, z prowadzącymi zajęcia i/lub 
kierownikiem MOG lub osobą przez niego upoważnioną.  

19. Regulamin może być uzupełniany na bieżąco przez kierownictwo MOG lub osoby przez niego 
upoważnione i organizatorów ZTiK, a także przez osoby prowadzące grupy, jeśli będzie tego wymagało 
bezpieczeństwo uczestników ZTiK. W każdym takim przypadku Uczestnicy zostaną powiadomieni 
o zmianach w wprowadzonych Regulaminie i powodach takiej decyzji. 

 

Przepisy szczegółowe określające zasady pobytu w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym 

1. Teren Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego jest zamykany w godz. 23.00-6.00.  

2. W budynkach należących do Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego obowiązuje bezwzględny zakaz 

spożywania alkoholu, używania środków psychotropowych i palenia tytoniu.  

3. Na terenie MOG obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia, urządzeń grzewczych, oraz 
urządzeń elektrycznych nie posiadających homologacji. 
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4. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do: 

a. dbałości o porządek w miejscu zakwaterowania i w pomieszczeniach sanitarnych, 
b. spożywania posiłków w miejscach do tego przeznaczonych (jadalnia),  

c.  korzystania z infrastruktury MOG zgodnie z przepisami   i  zasadami użytkowania obiektu, w 

tym w ramach zgodnych z nimi ustaleń z osobami nadzorującymi MOG i w porozumieniu z 

opiekunami. 

d. zgłaszania kierownikowi MOG lub osobom przez niego upoważnionym lub kierownikowi 

warsztatów ZTiK wszystkich awarii i uszkodzeń sprzętu i  wyposażenia obiektu.  

5. Uczestnicy warsztatów terenowych (w przypadku niepełnoletności –  ich opiekunowie prawni) ponoszą 

odpowiedzialność z tytułu nieprzestrzegania w/w punktów regulaminu.  

 


