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REGULAMIN
Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych

§ 1.
1. Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych, zwana dalej „Siecią” prowadzona jest przez
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie.
2. Siedziba zarządzającego Siecią znajduje się pod adresem:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
ul. Meiselsa 1
31-063 Kraków
tel. 12 424 05 00, fax. 12 424 05 05
§ 2.
1. Sieć służy upowszechnieniu idei edukacji w gospodarstwie rolnym oraz promocji
działalności gospodarstw edukacyjnych.
2. Celem działania sieci jest:
a. Podniesienie prestiżu zawodu rolnika i upowszechnienie wiedzy
na temat pochodzenia żywności,
b. Różnicowanie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich,
c. Zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi.
§ 3.
1. Uczestnikami Sieci są gospodarstwa wiejskie realizujące programy edukacyjne
w zakresie co najmniej dwóch z wymienionych poniżej dziedzin:
a. produkcja roślinna,
b. produkcja zwierzęca,
c. przetwórstwo płodów rolnych, świadomość,
d. edukacja ekologiczna i konsumencka,
e. dziedzictwo kultury materialnej wsi, tradycyjne zawody, rękodzieło
i twórczość ludowa,
zwane dalej „Zagrodami Edukacyjnymi”.
2. Zagroda Edukacyjna należąca do sieci jest zobowiązana do posiadania zwierząt
gospodarskich lub upraw rolniczych przeznaczonych do prezentacji dla grup dzieci
i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych lub udostępnianych jako
atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi i dorosłych podróżujących indywidualnie.
3. Określa się minimalne obligatoryjne warunki techniczne dla Zagród Edukacyjnych:
a. posiadanie zadaszonego miejsca do prowadzenia zajęć,
b. udostępnienie toalet dla uczestników zajęć.
4. Zagroda Edukacyjna zobligowana jest do spełnienia wymaganych prawem przepisów
bezpieczeństwa.
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§ 4.
1. Do uczestnictwa w Sieci może przystąpić każdy obiekt spełniający łącznie warunki
określone w § 3. W wyjątkowych sytuacjach Zarządzający Siecią może postanowić
inaczej.
2. Udział w Sieci jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Przystąpienie do sieci odbywa się na podstawie kwestionariusza zgłoszenia wraz
z programami zajęć edukacyjnych na formularzach stanowiących załączniki do
niniejszego Regulaminu.
4. Formularze zgłoszeń wymagają własnoręcznych podpisów oraz rekomendacji
uprawnionego doradcy z właściwego terytorialnie ośrodka doradztwa rolniczego (ODR)
zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
5. Przystąpienie do sieci wymaga dołączenia do Zgłoszenia edytowalnej elektronicznej
wersji wypełnionych formularzy wymienionych w pkt.3 oraz zdjęć prezentujących
edukacyjny profil gospodarstwa na płytce CD/DVD.
§ 5.
Uczestnicy Sieci otrzymują wsparcie doradcze i szkoleniowe w systemie doradztwa
rolniczego.
§ 6.
1. Zagrody Edukacyjne członków sieci są prezentowane w ogólnopolskim serwisie
internetowym www.zagrodaedukacyjna.pl.
2. Wraz ze zgłoszeniem do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych członkowie sieci
wyrażają zgodę na wykorzystanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie materiałów
promocyjnych oraz zdjęć przekazanych dla celów informacyjno – promocyjnych.
3. Za treść oferty na stronie internetowej odpowiada prowadzący Zagrodę Edukacyjną.
4. Członkowie sieci są zobowiązani do aktualizacji danych o ofercie edukacyjnej
niezwłocznie po zaistnieniu zmiany.
5. Zarządzający Siecią zastrzega sobie prawo do okresowej wizytacji obiektu.
6. Stwierdzenie niezgodności stanu faktycznego z ofertą deklarowaną w zgłoszeniu może
skutkować wykluczeniem z sieci.
§ 7.
Uczestnicy sieci otrzymują prawo do identyfikowania obiektu logotypem Zagrody
Edukacyjnej na czas określony przez zarządzającego Siecią.
§ 8.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy
prawa Kodeksu Cywilnego.
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Załączniki:
1. Kwestionariusz zgłoszenia do sieci
2. Program zajęć edukacyjnych
3. Wykaz doradców
4. Logotyp
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