
…………………………………..………………… 
                                                                                                           miejscowość, data 

 Pieczątka szkoły 

KARTA ZGŁOSZENIA NA POBYT KILKUDNIOWY W OEE 

Zgłaszam grupę uczestników do udziału w warsztatach organizowanych  

przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej, ul. Szkolna 1A, 83-315 Szymbark 

w dniach:………………………………………………………………….  
(przyjazd 1 dnia ok. godz. 11:00, podsumowanie pobytu ostatniego dnia około 11:00). 

Grupa będzie liczyć: …………………. osób, ……………….... opiekunów. 

Adres i nazwa instytucji zgłaszającej się grupy:  

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

Tel/mail: kierownika wycieczki:………………………………………………………………………………………………… 

Dane opiekunów: .…………………………………………………………………………………………………………………… 

Wiek uczestników:…………………………… 
(o wszelkich zmianach należy informować na bieżąco, najpóźniej zmiany należy zgłosić 14 dni przed przyjazdem) 

Lista sugerowanych warsztatów do realizacji w czasie pobytu: 
Tematy warsztatów dostępne na: oee.pomorskieparki.pl       Materiały do pobrania       Lista tematów w OEE Szymbark (bezpłatne i płatne) 

 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Lista wybranych zajęć płatnych*: 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

W przypadku płatności za wyżywienie w formie przelewu, prosimy podać dane do faktury 

wraz z opisem:………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami przyjęcia do OEE w Szymbarku, zawartymi w przesłanej mi ofercie. 

 

…………………………………………… 

(podpis kierownika) 
Zezwalam na wyjazd w/w grupy do OEE w Szymbarku 

 …………………………………………………………. 

(pieczątka/podpis dyrektora) 
• Wypełnioną kartę zgłoszeń należy przesłać na 2 miesiące przed przyjazdem na adres e-mail: 

oee@pomorskieparki.pl.  

• NALEŻY PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA TERENOWE (ODPOWIEDNI UBIÓR). 
*Wypełnić w przypadku chęci skorzystania z tego typu zajęci. 1. Administratorem danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków 

Krajobrazowych w Słupsku ul. Poniatowskiego 4 A, 76-200 Słupsk 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail: e-

mail:iod@pomorskieparki.pl 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja warsztatów i dokumentacja wewnętrzna liczby 

uczestników. 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania publicznego na podstawie ustawy o systemie oświaty z 

dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, przepisów wydanych na ich podstawie. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia warsztatów. 6. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo 

do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo 

sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 

kancelaria@uodo.gov.pl ). 7. Podanie danych jest dobrowolne. 


