Karta zgłoszenia chęci uczestnictwa
w spotkaniu, zajęciach edukacyjnych, konkursie etc.
w Nadleśnictwie Jarocin

Osoba zgłaszająca - Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy,
adres e-mail
Instytucja / podmiot zgłaszający
pełny adres / pieczątka

Proponowana data spotkania
Proponowana godzina spotkania,
przewidywany czas trwania spotkania
Miejsce spotkania (szkoła, placówka inne
miejsce) dokładny adres
Orientacyjna liczba uczestników lub
poszczególnych grup
Poziom kształcenia (klasa, wiek)
Proponowany temat spotkania,
jego
charakter
lub forma
Orientacyjna
liczba
uczestników
Poziom
kształcenia
(klasa, wiek)
(wymaga zawsze decyzji lub zgody osoby prowadzącej
spotkanie). Każdorazowo należy ustalić szczegóły
spotkania i ewentualną konieczność przygotowania
dodatkowego sprzętu np. ekran, projektor, nagłośnienie,
sala.
Uwaga Zgłaszający ma w obowiązku:
- zapewnienie skutecznej opieki nad uczestnikami oraz godziwych warunków higieniczno-sanitarnych,
- zapoznanie uczestników i opiekunów z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić podczas zajęć (alergie, ukąszenia itd.) oraz rozpoznan ia przez
placówkę, czy wśród uczestników nie ma przypadków schorzeń, które uniemożliwiają uczestniczenie w zajęciach),
- zapewnienie odpowiedniej odzieży (dostosowanego stroju) oraz sit i sprzętów do udzielania pierwszej pomocy.
Uwaga! Niedopełnienie ww. warunków skutkuje przerwaniem i zakończeniem spotkania bez możliwości wniesienia pretensji ze strony
Zgłaszającego.
Zgoda osoby Zgłaszającej na przetwarzanie danych osobowych *
Ja niżej podpisany (Zgłaszający), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imię i nazwisko, nr telefonu, adres
e-mail przez Nadleśnictwo Jarocin w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć edukacyjnych, spotkań, konkursów lub działań promocyjnych
Lasów Państwowych.
Oświadczam, zostałem poinformowany że:
• Administratorem moich danych osobowych jest Nadleśnictwo Jarocin z siedzibą w Jarocinie przy ul. ul. Tadeusza Kościuszki 43;
• moje dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć edukacyjnych;
• dane nie będą udostępniane innym podmiotom;
• podanie danych jest dobrowolne;
• posiadam prawo dostępu do treści swoich oraz ich poprawiania.

Data i czytelny podpis Zgłaszającego

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie zajęć
i udzielam delegacji służbowej**
…………..………………..…………………….
Nadleśniczy lub Z-ca Nadleśniczego

Uwagi do przeprowadzonych zajęć, wypełnia
prowadzący spotkanie **

Podpis zgoda lub rezygnacja prowadzącego **
…………..………………..…………………….
Edukator prowadzący spotkanie

* - Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Przypominamy, iż podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkuje udział uczestników/grup w zajęciach, spotkaniach i konkursach wiedzy o lesie.
** - Wypełnia Nadleśnictwo Jarocin.

