Formularz rezerwacji zajęć/usług w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ

……………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ, DATA

………………………………………………………….
PIECZĘĆ SZKOŁY/INSTYTUCJI

Zgłaszam uczestnictwo grupy z:
Nazwa
i adres
Szkoły/Instyt
ucji:

Typ
zajęć/usług:1)

Ośrodek
Edukacyjny
ZPKWŚ2)

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
NIP: …………………………………………………..
 warsztaty stacjonarne;
 ognisko*
 Ośrodek
Edukacyjny
ZPKWŚ
w Będzinie

 udostępnianie sali dydaktycznej
 Ośrodek
Edukacyjny
ZPKWŚ
w Kalinie

 zajęcia bezpłatne
 inne

 Ośrodek
Edukacyjny
ZPKWŚ
w Rudach

 Ośrodek
Edukacyjny
ZPKWŚ
w Żywcu

Liczba uczestników
zajęć:

Termin zajęć
(data i godz.)

Imię
i nazwisko
opiekuna (ów) grupy:

 warsztaty terenowe;

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu kontaktowego:
……………………………………………………………………………………………………

Uwagi:

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

należy zaznaczyć wybrane zajęcia/usługi; cennik usług znajduje się poniżej;
należy zaznaczyć wybrany Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ
*nie dotyczy Ośrodka Edukacyjnego w Żywcu
1)
2)

…..……………………………………………………
Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły/Instytucji
lub osoby upoważnionej

Podpisanie Formularza jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacji zapisów
Regulaminu korzystania z usług ZPKWŚ. Informacje dostępne także na stronie internetowej ZPKWŚ:
www.zpk.com.pl

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego

Formularz rezerwacji zajęć/usług w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ
Cennik usług świadczonych przez ZPKWŚ:
Lp.

1.

2.

3.

Rodzaj usług
WARSZTATY EKOLOGICZNE
STACJONARNE
(w sali dydaktycznej)
WARSZTATY EKOLOGICZNE
TERENOWE
(np. na ścieżkach dydaktycznoprzyrodniczych)
WARSZTATY – EKSPOZYCJA
PRZYRODNICZA

Grupa docelowa

Czas trwania/Cena

przedszkola

1 h/2,50 zł/os

szkoły podstawowe,
szkoły ponadpodstawowe

2 h/5,00 zł/os

przedszkola,
szkoły podstawowe,
szkoły ponadpodstawowe

3 h/7,50 zł/os

wszyscy zainteresowani

1 h/2,50 zł/os

4.

KRĄG OGNISKOWY*

wszyscy zainteresowani

21,00 zł/h (opłata za każdą rozpoczętą godzinę)

5.

UDOSTĘPNIANIE SAL
DYDAKTYCZNYCH

wszyscy zainteresowani

29,00 zł/h (opłata za każdą rozpoczętą godzinę)

*w OE ZPKWŚ w Będzinie korzystanie z kręgu ogniskowego jest bezpłatne
Klauzula informacyjna
Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)
„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku
informuję, że:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

Administratorem danych osobowych osób uczestniczących we wszelkich formach edukacji ekologicznej ZPKWŚ
(imię i nazwisko uczestnika/opiekuna grupy, nazwa i adres placówki oświatowej) jest Zespół Parków
Krajobrazowych Województwa Śląskiego reprezentowany przez Dyrektora ZPKWŚ.
Dane osobowe osób uczestniczących we wszelkich formach edukacji ekologicznej ZPKWŚ przetwarzane są
w celach ewidencyjnych, sprawozdawczych, promocyjnych i informacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C
ww. Rozporządzenia.
Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat, a następnie archiwizowane zgodnie
z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym, z późn. zmianami.
Osoby uczestniczące we wszelkich formach edukacji ekologicznej ZPKWŚ posiadają prawo do: dostępu do treści
swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod numerem tel. 32 258 52 31 lub e-mail:
komed@komed.pl
Osoby uczestniczące we wszelkich formach edukacji ekologicznej ZPKWŚ mają prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących
naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Podanie danych osobowych (imię i nazwisko uczestnika/opiekuna grupy, nazwa i adres placówki oświatowej) jest
dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do organizacji edukacji ekologicznej ZPKWŚ. Niepodanie danych osobowych
może skutkować brakiem możliwości korzystania z wszelkich form edukacji ekologicznej ZPKWŚ.
Powyższe informacje zrozumiałem i przyjąłem do wiadomości.

…………………………………………………………………….
Podpis Dyrektora Szkoły/Instytucji lub osoby upoważnionej
Korzystając z wszelkich form edukacji ekologicznej ZPKWŚ uczestnik/opiekun wyraża zgodę na udostępnianie
wizerunku na stronie internetowej ZPKWŚ w celach informacyjnych i promocyjnych. W przypadku braku zgody, należy
o tym fakcie pisemnie poinformować ZPKWŚ.

………………………………………
miejscowość, data

………………………………….
podpis opiekuna grupy

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego

