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Załącznik  
do Regulaminu rezerwacji 
turnusów edukacyjnych 

 

 

Formularz Rezerwacyjny na turnusy kilkudniowe do Błękitnej Szkoły we Władysławowie  

w roku 2023 

1. Dane kontaktowe  

Szkoła ………………………….…………..…….……………………………………………………….. 

Klasa (grupa szkolna)……………….………….………………………………….……………………. 

Adres ……………………………………….…………………………………………………………….. 

Dane kontaktowe nauczyciela  ……………..……………….…………………………………………. 

(imię i nazwisko, telefon, e-mail) 

 

2. Jestem zainteresowany przyjazdem w okresie (proszę zaznaczyć, które miesiące są 

preferowane): 

 

 

 

3. Długość turnusu: 

 5 dni    

 3 dni 

 

4. Informacje o grupie szkolnej: 

 Szkoła bierze udział PO RAZ PIERWSZY w turnusie edukacyjnym w BS we 

Władysławowie 

 Szkoła nie brała udziału w ciągu ostatnich 3 lat w turnusie w BS we Władysławowie 

 

5. Celem pobytu grupy szkolnej w Błękitnej Szkole we Władysławowie jest (opis własny):  

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………… 

6. Projekty/warsztaty/konkursy proekologiczne, w których szkoła brała udział: 

✓ ………………………………………………………………………………….…………………….. 

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

✓ ………………………………………………………………………………….…………………….. 

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

✓ ………………………………………………………………………………….…………………….. 

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

✓ ………………………………………………………………………………….…………………….. 

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

✓ ………………………………………………………………………………….…………………….. 

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

 

 

7. Czas wolny podczas zajęć własnych podczas pobytu będzie zorganizowany następująco (istnieje 

możliwość skorzystania z lokalnych atrakcji odpłatnych w okolicy informacje u pracowników 

ośrodka): 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

8. Inne uwagi:  

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………………………… 
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    ……………………………………………………………………………………………………………… 

Klauzula RODO: 

Na podstawie art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

☐ Wyrażam zgodę 

☐ Nie wyrażam zgody 

Na przetwarzanie moich danych po zakończeniu warsztatów w celu 

przekazywania informacji o przyszłych działaniach edukacyjnych. 

 

 

 

 

……….………………………………………. 

      data i czytelny podpis nauczyciela 

 

 

 

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

pieczątka  Szkoły                                                                data, pieczątka i podpis Dyrektora Szkoły 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników turnusu jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych 
z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a, kontakt: Błękitna Szkoła we Władysławowie - 531 375 224, 
531 368 104, bsk@pomorskieparki.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pomorskieparki.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji warsztatów z edukacji ekologicznej oraz w celu 

przekazywania informacji o przyszłych działaniach edukacyjnych. 
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania publicznego (art. 6, ust. 1e RODO) 

w związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody oraz zgoda osoby wyrażona w celu 
przekazywania informacji o przyszłych działaniach edukacyjnych.. 

5. Dane przetwarzane będą do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń tj. 6 lat od zakończenia 
turnusu a dane przetwarzane na podstawie zgody do wycofania się ze zgody. 

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody i żądania usunięcia danych przetwarzanych na podstawie 
zgody oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji turnusu ekologicznego. 
8. Pani/ Pana dane osobowe nie będą udostępniane. 

mailto:bsk@pomorskieparki.pl

