
 
 

 

Zielona Szkoła w Schodnie 

Schodno 1, 83-425 Dziemiany 

tel/fax 58 686-12-68 

e-mail: zsk@pomorskieparki.pl, www.zielonaszkolawdzydzkipark.pl 

 

Serdecznie zapraszamy na IX Piknik Edukacyjny „Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze” 

Piknik, który jest poświęcony fenomenowi wędrówek ptaków odpowie dzieciom na pytania: 

 

Dlaczego warto patrzeć w niebo na przedwiośniu i jesienią 

Jakie niesamowite i niebezpieczne są ptasie podróże do Afryki 

Czym jest praca ornitologa? Jak się obrączkuje ptaki? 

Dlaczego warto wsłuchiwać się w wiosenne melodie? 

Które ptaki są pierwszymi zwiastunami wiosny 

 

 

Na pikniku: 

Warsztaty Terenowe z ornitologami, stoiska edukacyjne, konkursy przyrodnicze! 

 



Wdzydzki Park Krajobrazowy 

ul. Świętojańska 5E, 83-400 Kościerzyna 

tel/fax 58 686 82 73 

e-mail: wpk@pomorskieparki.pl, www.wdzydzkipark.pl 

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy 

Udziału w 

WIOSENNYCH WARSZTATACH PRZYRODNICZYCH LUB W KONKURSACH ORGANIZOWANYCH W RAMACH 

WYDARZENIA 

SCHODNO 26.04.2019 

 
Zgłaszam udział …………………..….. uczniów klasy ……….................................. 

                   (liczba uczniów) 

z / ze 

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

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

(nazwa i adres szkoły) 

Nauczyciel koordynujący …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr polisy ubezpieczeniowej ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 
 
……………………….……………………………, ……………….. 2019r. 

          (miejscowość i data) 
………………………………..……………………………………………… 

                                                                                                                                                                                                                                                                             (podpis i pieczęć dyrektora szkoły / instytucji) 

 

 

 

Pieczątka szkoły / instytucji 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku ul. Poniatowskiego 4 A, 76-200 Słupsk, e-mail: 

biuro@pomorskieparki.pl , tel. 59 8429829. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, e-mail: iod@pomorskieparki.pl 
3. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, polegające na dobrowolnym uczestnictwie w imprezie edukacyjnej. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od zakończenia roku, w którym organizowana była impreza. 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, wycofania się ze zgody, żądania usunięcia danych oraz bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na 

adres korespondencyjny administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych. 
7. Imprezę edukacyjną administrator będzie dokumentował za pomocą zdjęć, które będą udostępniane na stronie internetowej administratora, Facebook, w prezentacjach, 

ulotkach, materiałach informacyjnych zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

mailto:biuro@pomorskieparki.pl
mailto:iod@pomorskieparki.pl


Wdzydzki Park Krajobrazowy 

ul. Świętojańska 5E, 83-400 Kościerzyna 

tel/fax 58 686 82 73 

e-mail: wpk@pomorskieparki.pl, www.wdzydzkipark.pl 

 
Prosimy o zabranie odpowiedniego ubioru na kapryśną wiosenną aurę i dobry humor  


