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   FORMULARZ ZGŁOSZENIA                Załącznik 1 

Zapoznałem(-am) uczestników pakietu działań edukacyjnych z zasadami udostępniania społeczeństwu Roztoczańskiego Parku Narodowego. 

Udostępnienie Parku oraz obiektów służących edukacji w RPN odbywa się  wg Zarządzenia Nr 6/2019 Dyrektora RPN z dnia 4 lutego 2019r.                                                                                                                                          

                                                                                                                                             

                                                                                                                          ....……………………….….…………………                                                             

                                                                                                                          (data, podpis dyrekcji szkoły) 

DANE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ: 

Nazwa   

Adres korespondencyjny   

Telefon kontaktowy, e-mail  

DANE OPIEKUNA/ÓW GRUPY: 

Imię i nazwisko   

Stanowisko/funkcja  

(nauczyciel, inne) 

  

Tel. kontaktowy, e-mail   

Ilość osób  

(dzieci i opiekunowie – do 50 osób) 

Ilość uczniów: Ilość opiekunów: 

Przedział wiekowy uczniów  

ZAKRES PAKIETU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH:  

Wybór terminu zajęć  

(wg harmonogramu, w zał.) 

Data: Godz.: 

1. ZAJĘCIA PRZYRODNICZE: 

 
KAMERALNE 

W OEM 

(właściwe 

zaznaczyć X) 

TERENOWE  

W RPN 

(właściwe 

zaznaczyć X) 

sala przyrodnicza  Ścieżka na Bukową 

Górę, 

 

wystawa stała   Ścieżka na 

Piaseczną Górę, 

 

wystawy czasowe  Ścieżka po wydmie 

na Stawy Echo 

 

film o przyrodzie 

RPN 

 Ścieżka na Stawy 

Echo 

 

2. TRANSPORT NA ZAJĘCIA 

PRZYRODNICZE  
(odległość w km w jedną stronę  

od palcówki oświatowej do OEM  

w Zwierzyńcu) 

 

 

…………………………. 
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PLACÓWKA 

OŚWIATOWA: 

TEMATY ZAJĘĆ  realizowane w roku 2019 (właściwe zaznaczyć X) 

1 2 3 4 5 

PRZEDSZKOLA  Zieloni 

przyjaciele, 

czyli szukamy 

darów wiosny 

 Dary jesieni 

– poznajemy 

drzewa  

i krzewy 

 Kudłaci 

przyjaciele 

– poznajemy 

leśne ssaki 

 Mieszkańcy 

łąki – owady 

 Ptaki  

– skrzydlaci 

przyjaciele 

 

SZKOŁY 

PODSTAWOWE  

i GIMNAZJALNE 

Przyroda budzi 

się – w 

poszukiwaniu 

wiosny 

 W 

poszukiwaniu 

jesieni 

– sezonowe 

fazy rozwoju 

drzew 

 

 Zwierzęta 

bliskie ziemi  

– poznajemy 

zwierzęta dna 

lasu  

i łąki 

 Co żyje  

w wodzie 

 

 Rośliny boru 

grądu 

– czy las jest 

wszędzie taki 

sam 

 

 

Foto – atlas 

zimowych 

drzew 

 – różnorodność 

budowy drzew 

 Te 

nieuchwytne 

kręgowce  

– ptaki  

i ssaki 

 

 Bogactwo 

świata roślin 

 Bezkręgowce 

-różnorodność 

bez limitu 

 Porosty, czyli 

wrażliwi giną 

pierwsi 

 

SZKOŁY 

ŚREDNIE 

Rezerwat, czyli 

uroki 

próchniejącego 

drzewa  

 Krajobraz  

– wspólnota 

ludzi, roślin  

i zwierząt 

 Gdy las 

wkracza na 

łąkę, czyli 

przemiany 

roślinności 

 Rośliny 

i zwierzęta 

czystej wody 

 Jak człowiek 

kształtuje 

biocenozy 
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LISTA UCZESTNIKÓW PAKIETU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH  
 

L.p. IMIĘ I NAZWISKO DANE ADRESOWE PODPIS 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15....    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    
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26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    

32.    

33.    

34.    

35.    

36.    

37.    

38.    

39.    

40.    

41.    

42.    

42.    

43.    

44.    

45.    

46.    

47.    

48.    

49.    

50.    
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO I ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE 

L 119 z 4.05.2016 r, str. 1 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO) oraz w związku z przepisami ustawy z dnia   

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. z 2018 r., poz. 1000] informujemy, że : 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu  

[ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec] e-mail: sekretariat@roztoczanskipn.pl, 

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@roztoczanskipn.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartego z nami pakietu działań edukacyjnych, 

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do wykonania pakietu działań 

edukacyjnych, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze; 

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze, 

6) Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie zawartego pakietu działań edukacyjnych oraz w związku  

ze świadczonymi usługami związanymi  z tą umową, 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa 

nie dłużej jednak niż  terminy przedawnienia roszczeń, 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

9) z zastrzeżeniem art. 23 RODO - ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

10) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego [Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych], 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 

11) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania pakietu działań edukacyjnych, 

12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

Miejscowość, data 

 

 

Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. Dz. U. z 2017r. 

poz. 880.) wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku …........................................................................................  

ucznia placówki oświatowej …………………………………………………..……….........………...........………… 

przez Roztoczański Park Narodowy w celu informacji, promocji Parku. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż 

fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć edukacyjnych w RPN, mogą zostać umieszczone na stronie 

internetowej Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz wykorzystane w materiałach informacyjno-promocyjnych przez 

Roztoczański Park Narodowy. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również  

o wynagrodzenie względem Roztoczańskiego Parku Narodowego z tytułu wykorzystania mojego 

wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu.  

 

……………………………………………. 

Podpis (opiekun prawny) 

……………………………………………………… 


