FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
na zajęcia z edukacji leśnej w Nadleśnictwie Chojnów
Szkoła/przedszkole
(nazwa szkoły)

Adres
Imię i Nazwisko osoby
zgłaszającej
Kontakt do zgłaszającego
(telefon, e-mail)

Data spotkania

Proponowane godziny
spotkania (od – do)

Miejsce spotkania
(np. Nadleśnictwo, Zimne Doły, inne)

Poziom kształcenia
(klasa, wiek)

Liczba uczestników

Liczba opiekunów

Osoby niepełnosprawne

Zajęcia
niezależne od
pogody (TAK/NIE)

(TAK/NIE)

Specjalne życzenia
organizacyjne

Do obowiązków opiekunów grupy należy:
1. Zapewnienie odpowiedniej opieki nad uczestnikami spotkania;
2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach;
3. Poinformowanie uczestników o wystąpieniu możliwych zagrożeń (np.
ukąszenia, zadrapania, kleszcze, pyłki);
4. Ustalenie, czy wśród uczestników nie występują przypadki schorzeń, które
uniemożliwią wzięcie udziału w zajęciach (np. alergie);
5. Zaopatrzenie się w apteczkę pierwszej pomocy;
6. Zadbanie o odpowiedni strój terenowy (nakrycie wierzchnie i obuwie).

 verte
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 6 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 (RODO):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych powyżej przez Nadleśnictwo Chojnów w celu
organizacji
i przeprowadzenia zajęć z zakresu edukacji leśnej.
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunków (np. fotografii
analogowej/cyfrowej),
w ramach organizacji i przeprowadzenia zajęć z zakresu edukacji leśnej „(tutaj można wpisać temat
zajęć”) wykonanych przez pracowników Nadleśnictwa Chojnów. Ponadto wyrażam nieodpłatną zgodę na
rozpowszechnianie wizerunków w celu promocji ww. przedsięwzięcia poprzez umieszczenie fotografii
zawierających wizerunki (np. na stronie internetowej Nadleśnictwa).
Administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Chojnów, Pilawa, ul. Klonowa
13, 05-532 Baniocha. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
zajęć edukacyjnych.
Pełna treść informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się na stronie
internetowej:http://www.chojnow.warszawa.lasy.gov.pl/rodo?p_p_id=101_INSTANCE_1M8a&p_p_life
cycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1#.XYMv2ygzbIU
i na tablicy informacyjnej w siedzibie Administratora.
Niniejszym oświadczam że zapoznałem się z treścią obowiązku informacyjnego o którym mowa powyżej.

………………………………..
Podpis opiekuna grupy
(jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją w/w obowiązków, regulaminem Izby Edukacji
(dostępny na stronie internetowej i w siedzibie Nadleśnictwa Chojnów) oraz pełnej
odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników spotkania).

UWAGA: Ze względu na bardzo duże zainteresowanie spotkaniami, zgłoszenia prosimy wysyłać z
minimum dwu tygodniowym wyprzedzeniem. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z rezerwacją
terminu zajęć. Preferowana liczba uczestników zajęć do 25 osób (w tym min. dwóch opiekunów).
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LASÓW PAŃSTWOWYCH
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