PIKNIK POD GWIAZDAMI
Piknik Pod Gwiazdami jest nową formą rozrywki połączonej z nauką. Oznacza noc obserwacyjną
spędzoną przez młodzież przy teleskopach i lunetach na terenie Młodzieżowego Obserwatorium
Astronomicznego, pod merytoryczną opieką nauczyciela - astronoma. Do programu Pikniku należy także
prelekcja multimedialna oraz zwiedzanie Kopca Grunwaldzkiego (przy sprzyjającej pogodzie).
Na życzenie oferujemy także możliwość zabawy przy grillu (produkty i paliwo we własnym zakresie).
Uczestnicy na czas Pikniku są zakwaterowani w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym MOA. Dla
zapewnienia właściwego i bezpiecznego przebiegu imprezy zobowiązuje się opiekunów oraz młodzież
do przestrzegania Regulaminu Pikniku.

Regulamin
1) Piknik trwa od godziny 18 do godziny 10 dnia następnego.
2) Uczestnicy mogą poruszać się poza terenem Ośrodka jedynie pod opieką nauczycieli.
3) Na terenie Ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22 do 7 rano. Oznacza to, że
w tym czasie należy powstrzymać się od głośnego zachowania, w szczególności nawoływania
czy też trzaskania drzwiami i oknami. W Ośrodku oprócz uczestników pikniku przebywają
inni goście, którzy muszą mieć zapewnioną możność nocnego wypoczynku.
4) W miejscu zakwaterowania nie dopuszcza się wychylania przez okna oraz biegania po schodach.
Ze względów oczywistych niedopuszczalne jest również spożywanie alkoholu i palenie tytoniu.
5) W trakcie grilla po godzinie 22 należy zachowywać się powściągliwie, pamiętając o ciszy nocnej.
6) W trakcie pokazów i obserwacji nocnych obowiązuje spokojne zachowanie oraz wzmożona
dyscyplina, gdyż odbywają się one w całkowitej ciemności.
7) Podczas zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń
emitujących światło.
8) Za przestrzeganie przepisów regulaminu odpowiedzialni są nauczyciele i opiekunowie
przybywający na Piknik wraz z młodzieżą.
9) W razie uporczywego naruszania Regulaminu Dyrektor MOA upoważnia nauczyciela
prowadzącego Piknik do wezwania firmy ochroniarskiej, sprawującej pieczę nad
Ośrodkiem.
10) W przypadku, gdyby i ta interwencja nie odniosła skutku, zastrzegamy sobie prawo do
pisemnego zawiadomienia szkoły macierzystej o fakcie i zakresie naruszenia niniejszego
Regulaminu w trakcie Pikniku.

Zobowiązuję się do przestrzegania ustaleń niniejszego Regulaminu
Kierownik grupy
…………………………………………….
Niepołomice dn. …………………………………….

