
 

Słowiński Park Narodowy, ul. Bohaterów Warszawy 1A, 76 - 214 Smołdzino 
tel. 59 84 89 100; fax 59 81 17 509, slowinskipn.pl; e-mail: sekretariat@slowinskipn.pl 

WNIOSEK o udostępnienie Słowińskiego Parku Narodowego do 
fotografowania/filmowania/nagrywania dźwięków w celach edukacyjnych 

wyłącznie z poziomu gruntu 

(cele edukacyjne rozumiane są jako działalność wystawiennicza, wydawnicza i popularyzatorska niesłużąca osiąganiu 
korzyści majątkowych) 

Zakres udostępnienia (niepotrzebne skreślić): 

1. fotografowanie 

2. filmowanie - należy dołączyć szczegółowy scenariusz scen z uwzględnieniem zakresu tabeli 2 i 3  

3. nagrywanie dźwięków  

Tabela nr 1. Dane osoby, dla której zostanie wydane zezwolenie 

Dane Wnioskującego Proszę wpisać dane  

Imię i nazwisko  

Adres  

Email  

Telefon  

Imię i Nazwisko osoby w ramach 
wsparcia technicznego 

 

Tabela nr 2. Obszar i termin realizacji 

(Mapka pomocnicza do określenia obszaru Parku do fotografowania/filmowania/nagrywania dźwięków stanowi załącznik nr 2 

do wniosku);  

Nazwa Obwodu Ochronnego Proszę wskazać Numer Oddziału Proszę określić Termin Pobytu 

Obwód Ochronny Rowy 
(numery oddziałów: 25-35 oraz 
141-146) 

  

Obwód Ochronny Smołdzino 
(numery oddziałów:  85-140) 

  

Obwód Ochronny Smołdziński Las 
(numery oddziałów: 15-24) 

  

Obwód Ochronny Kluki 
(numery oddziałów: 64-84) 

  

Obwód Ochronny Żarnowska 
(numery oddziałów:  36-63) 

  

Obwód Ochronny Rąbka 
(numery oddziałów:  1-14) 

  

Tabela nr 3. Zakres fotografowania/filmowania/nagrywania dźwięków  

Kategoria Proszę określić szczegółowy zakres przyporządkowany do kategorii 

KRAJOBRAZ  

FAUNA  

FLORA  

GRZYBY  
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Kategoria Proszę określić szczegółowy zakres przyporządkowany do kategorii 

INNE  

OŚWIADCZAM, ŻE: 

1. Zobowiązuję się do przekazania Słowińskiemu Parkowi Narodowemu (niepotrzebne skreślić zgodnie z wnioskowanym 

zakresem udostępnienia):  

1. opisanych fotografii (minimum 4 sztuki za 1 dzień w terenie) w postaci odbitek na papierze fotograficznym i/lub w 

wersji cyfrowej w oryginalnej wysokiej rozdzielczości oraz w rozdzielczości 2048 pikseli (po dłuższym boku) z 

podaniem obiektu i miejsca wykonania fotografii oraz inicjałów autora wg schematu nazwa_pliku_inicjał.jpg. albo 

nazwa_pliku_inicjał.tif w wersji cyfrowej na płycie CD lub DVD 

2. i/lub opisanego filmu w wersji cyfrowej na płycie CD lub DVD 

3. i/lub opisanego nagrania dźwiękowego w wersji cyfrowej na płycie CD lub DVD  

do dnia (proszę wpisać datę):  

2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne wykorzystanie przez Park przekazanych utworów wykonanych w ramach 

otrzymanego zezwolenia, do celów edukacyjnych na następujących polach eksploatacji: 

• utrwalanie na papierze, na elektronicznych nośnikach informacji; 

• zwielokrotnianie przy zastosowaniu urządzeń reprograficznych (kserografy), technik drukarskich i 

komputerowych; 

• wprowadzenie do pamięci komputera; 

• materiały i pomoce edukacyjne, wydawnictwa SPN, 

• publikowanie on-line,  

• oraz na ich rozpowszechnianie bez ograniczenia terytorialnego na czas nieokreślony, zachowując do nich osobiste 

prawa autorskie. 

3. Nie wykorzystam w celach zarobkowych żadnych utworów wykonanych w ramach otrzymanego zezwolenia wydanego 

przez Dyrektora SPN.  

4. Nie udostępnię w celach zarobkowych osobom trzecim utworów wykonanych w ramach otrzymanego zezwolenia 

wydanego przez Dyrektora SPN.  

5. Zobowiązuję się do każdorazowego umieszczenia informacji, że prezentowane przeze mnie utwory powstały na terenie 

Słowińskiego Parku Narodowego w ramach otrzymanego zezwolenia wydanego przez Dyrektora SPN (strony 

internetowe, portale społecznościowe, prezentacje, wystawy itp.) 

6. Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przyrody na terenie Słowińskiego Parku Narodowego 

oraz bezwzględnego wykonywania poleceń wydawanych przez Służbę Parku.  

7. Jestem świadomy/a zakazu biwakowania, budowania czatowni, zanęcania i innych czynności wpływających na 

zachowanie zwierząt i bezpośrednio oddziałujących na przyrodę Parku, a także zapisu o udostępnianiu terenu Parku od 

świtu, rozumianego jako godzina przed wschodem słońca, do zmierzchu, rozumianego jako godzina po zachodzie 

słońca, w okresie całego roku. 

8. Posiadam / nie posiadam (niepotrzebne skreślić) zezwolenie ministra właściwego ds. środowiska na działalność, w 

ramach którego ubiegam się o zezwolenie dopuszczające płoszenie lub niepokojenie gatunków ptaków i ssaków 

oznaczonych cyfrą 3 w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 16.12.2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183 z późn. zm.) oraz dopuszczające/niedopuszczające (niepotrzebne skreślić) 

przebywanie w strefach ochronnych, miejsc rozrodu i regularnego przebywania gatunków zwierząt wymienionych w 

Załączniku nr 4 do ww. Rozporządzenia Ministra. Kopię zezwolenia załączam do wniosku. 

9. Planowana działalność w ramach której ubiegam się o zezwolenie, w przypadku braku posiadania zezwolenia ministra 

właściwego ds. środowiska, o którym mowa w pkt. 8, nie będzie powodować płoszenia lub niepokojenia gatunków 

ptaków i ssaków oznaczonych cyfrą 3 w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 16.12.2016 r. w 

sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016, poz. 2183 z późn. zm.) oraz nie będzie wymagać przebywania w 

strefach ochronnych, miejsc rozrodu i regularnego przebywania gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku nr 4 do 

ww. Rozporządzenia Ministra.  

10. Zobowiązuję się, każdorazowo, do zgłoszenia wejścia do SPN odpowiedniemu Konserwatorowi Obwodu Ochronnego. 

Zgłoszenia należy dokonać w godz. pracy SPN, tj. w dni robocze, w godz. 7.30-15.30. 

11. Zobowiązuję się do pozostawienia samochodu tylko na udostępnionych parkingach. 

12. Jestem świadomy/a ponoszenia opłaty za wstęp do Parku w terminie od 1 maja do 30 września. 

13. Jestem świadomy/a zakazu fotografowania/filmowania/nagrywania dźwięków przez asystenta (osobę towarzyszącą) 

otrzymującego zezwolenie bez prawa wykonywania zdjęć.  



 

14. Jestem świadomy/a tego, że zgoda na fotografowanie udzielana jest na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie, a wniosek na 

fotografowanie z oryginalnym podpisem należy złożyć z zachowaniem terminu co najmniej 3 dni roboczych przed wizytą, 

licząc od dnia następnego po dniu przyjęcia wniosku na dziennik podawczy SPN. 

15. Jestem świadomy/a, że nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony przyrody, niewykonywanie poleceń wydawanych 
przez Służbę Parku, niezgłoszenie wejścia odpowiedniemu Konserwatorowi Obwodu Ochronnego, niewypełnianie 
pozostałych ww. warunków udzielenia zezwolenia i stwierdzenie przez Służbę Parku ich naruszenia podczas kontroli, jest 
równoznaczne z utratą zezwolenia na fotografowanie, a także w przypadku złożenia kolejnego wniosku na 
fotografowanie, z odmową wydania zezwolenia przez okres 1 roku od daty ujawnienia naruszenia.   

16. Zapoznałem/am się z zasadami udostępnienia Parku zawartych w obowiązującym Zarządzeniu Dyrektora Słowińskiego 
Parku Narodowego w sprawie zasad i opłat za udostępnianie Słowińskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, 
turystycznych, rekreacyjnych i sportowych oraz do fotografowania i filmowania. 

17. Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO stanowiącą załącznik nr 1. 

Przyjmuję ww. warunki do wiadomości i stosowania pod rygorem utraty ważności zezwolenia. 

(data, czytelny podpis Wnioskodawcy) 

(zatwierdzam)  



 

Załącznik nr 1  

do wniosku o udostępnienie Słowińskiego Parku Narodowego do fotografowania/filmowania/nagrywania 

dźwięków w celach edukacyjnych 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Słowiński Park Narodowy 
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Słowińskim Parku Narodowym jest możliwy pod numerem tel. 59 

8489110 lub adresem email: iod@slowinskipn.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z udzieleniem zgody na edukacyjne fotografowanie przyrody 

na terenie SPN w celach kontrolnych, statystycznych i archiwalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa, 
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu 
7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do przenoszenia danych 

8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są 
przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. 

9. podanie danych osobowych jest dobrowolne na mocy przepisu prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie 
wymaganym przez administratora może skutkować nie wyrażeniem zgody, a tym samym nie udzieleniem zezwolenia 
na fotografowanie przyrody w celach edukacyjnych 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej. 
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Załącznik nr 2  

Mapka pomocnicza do określenia obszaru Parku do fotografowania, filmowania, 

nagrywania dźwięków 

 

  



 

Słowiński Park Narodowy, ul. Bohaterów W-wy 1A, 76-214 Smołdzino 
tel. 598489100; fax 598117509, slowinskipn.pl; e-mail: sekretariat@slowinskipn.pl 

WNIOSEK o wjazd samochodem na teren SPN 

Tabela nr 5. Nazwa i siedziba Wnioskującego 

Dane Wnioskującego Proszę wpisać dane 

Imię i nazwisko  

Adres  

Marka samochodu  

Numer rejestracyjny  

Termin pobytu  

Cel pobytu 
 

fotografowanie / filmowanie / nagrywanie dźwięków (niepotrzebne skreślić) w celach 
edukacyjnych (cel edukacyjny rozumiany jako działalność wystawiennicza, wydawnicza 
i popularyzatorska nie służąca osiąganiu korzyści majątkowych) 

Zapoznałem/am się z zasadami udostępnienia Parku do fotografowania i filmowania w celach edukacyjnych oraz z zasadami 
wjazdu pojazdów na teren Parku, zawartych w obowiązującym Zarządzeniu Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego w 
sprawie zasad i opłat za udostępnianie Słowińskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych 
i sportowych oraz do fotografowania i filmowania. 

Informuję, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO stanowiącą załącznik nr 1. 

Postój samochodu będzie możliwy tylko na udostępnionych parkingach: parking w Rąbce, w Czołpinie leśnym, w Czołpinie 
Jednostka wojskowa i przy j. Dołgie Wielkie. Na podstawie zezwolenia na fotografowanie nie jest pobierana opłata za 
korzystanie z płatnych parkingów.  

(czytelny podpis Wnioskodawcy) 
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