
D. OBSZAR SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO – wszystkie Obwody Ochronne 

 

 

WNIOSEK 
o rejestrację grupy edukacyjnej (do 30 osób) 

na samodzielną realizację zajęć 
zgodnie z art. 12, ust. 7 Ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.) 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć Szkoły //Placówki Oświatowej 

 
Temat zajęć 

dydaktycznych 
 

 

Nazwa szkoły / 

placówki oświatowej 
 

  
Adres szkoły /placówki 

oświatowej 

+ telefon / fax 

 

 
 

 
Dane kontaktowe 
służbowe 
osoby wypełniającej wniosek  

(kierownika wycieczki 

szkolnej) 

@ i tel. służbowy 

Imię i nazwisko 

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

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

@………………………………... ……………………………….. 

Liczba  

opiekunów grupy 

Łącznie z kierownikiem 
 Liczba uczestników 

zajęć 

(uczniów/studentów) 
 Kierunek / specjalność  

dla szkół profilowanych  Klasa/ 

rok 

studiów 
 

 
Wnioskowany zakres udostępnienia obszaru SPN i obiektów edukacyjnych: 

 

Teren Parku 

i obiekty edukacyjne 
 Długość 

trasy 
Data Poza okresem 01.05-30.09 

wyłącznie dla grup minimum 10 os., po uprzednim 

uzgodnieniu terminu z minimum 

3-dniowym wyprzedzeniem ), w godz. 9.00 – 14.00 

Data 

Ścieżka „Światło Latarni” wraz z latarnią 
(i Wydma Czołpińska)                                            

ok. 8 km  Wieża widokowa Rowokół  

Ścieżka „Rowokół” z wieżą  5 km  Latarnia Czołpino                         
Ścieżka „Gardnieńskie Lęgi” 
(dla LO i studentów)                                                               

5 km  Poza okresem 01.07-31.08 
wyłącznie dla grup minimum 10 os., po uprzednim 

uzgodnieniu terminu z minimum 

3-dniowym wyprzedzeniem ), w godz. 9.00 – 14.00 

 

Ścieżka „Klucki Las” 
(dla LO i studentów)      
                                                                                          

5 km  Filia Muzeum w Rowach                                                                                                   

Ścieżka „Żarnowska” 
(dla LO i studentów)                                                             

10 km                        Muzeum SPN w Czołpinie 
Informacja o zasadach udostępnienia znajduje się 

w zakładce „Ważne informacje” oraz w formularzu 

rezerwacji seansu 3D na stronie Muzeum 

Słowińskiego Parku Narodowego 

https://poisslowinskipn.pl/.  

Z uwagi na liczebność grupy (30 os.) rezerwacji 

należy dokonać jako „grupa turystyczna”. SPN 

nie świadczy usług przewodnickich na swoim 

terenie, w tej sprawie można kontaktować się z: 

1. Regionalny Oddział PTTK Słupsk, 59 842 5012  

2. Koło Przewodników PTTK Lębork 692 828 174 

 

Ścieżka „Rąbka” 

 

8 km  

Ścieżka „Rowy” 

  

7 km  

Inny zakres udostępnienia - ćw. terenowe/ 

warsztaty / obóz* 
   

 

1. Zapoznałem/am się z treścią Zarządzenia dyrektora SPN w sprawie zasad i opłat za udostępnianie SPN        

2. Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13 RODO           

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

(data, podpis) 

* Niepotrzebne skreślić 
UWAGA: wnioski o rejestrację grup edukacyjnych będą rozpatrywane pod warunkiem zachowania terminu co najmniej 5 dni roboczych,  

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

 

https://poisslowinskipn.pl/


 

 

 

pieczęć szkoły / placówki oświatowej 

Program do uzgodnienia z Dyrektorem Słowińskiego Parku Narodowego  

dla uczniów szkół, studentów i osób dorosłych  

odbywających samodzielne zajęcia dydaktyczne w SPN 
   

ODBIORCY PROGRAMU Przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, 

uczelnia wyższa, inne 1 dorośli 

NAZWA, ADRES ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

LICZBA 
UCZNIÓW/STUDENTÓW/DOROSŁYCH 

……. uczniów, …… opiekunów 

AUTOR PROGRAMU 
(Imię i Nazwisko, Instytucja, Stanowisko) 

 

NAUCZYCIEL / OPIEKUN MERYTORYCZNY 

PROWADZĄCY ZAJĘCIA 

Imię i nazwisko 

 

 

 

PRZEDMIOT NAUCZANIA  

TEMAT  

TERMIN ZAJĘĆ  

PLANOWANY CZAS ZAJĘĆ …… godziny 

CEL OGÓLNY np. kształtowanie właściwego stosunku do ochrony przyrody i zachowania 

środowiska naturalnego 

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE np. znaczenie zachowania środowiska naturalnego, zrozumienie wagi 

ochrony przyrody 

 

 

POSTAWY I PRZEKONANIA 2 

WIADOMOŚCI  np. Słowiński Park Narodowy, flora, fauna, krajobraz, klimat, 

bioróżnorodność  

 DO ZAPAMIĘTANIA 3 

DO ZROZUMIENIA 4 np. pozytywne i negatywne oddziaływanie człowieka na przyrodę parku 

narodowego  

 

UMIEJĘTNOŚCI 5 np. rozróżnianie gatunków flory i fauny SPN  

 

 

METODY PRACY np. wykład, pogadanka,  

 

FORMY PRACY np. wycieczka edukacyjna  

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE np. tablice na ścieżce dydaktycznej, przewodnik, mapa 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ Np. przejście ścieżką edukacyjną … (jaką?) 

 

Tabela zawiera przykładowe wypełnienie rubryk 

                                                 
1 placówki prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty  
2 minimum 3-4 punkty 
3 minimum 3-4 punkty 
4 minimum 3-4 punkty 
5 minimum 3-4 punkty 



 

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 celach edukacyjnych do prowadzenia ewidencji  grup 

edukacyjnych realizujących zajęcia edukacyjne na terenie SPN 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 na odbywanie zajęć edukacyjnych w zakresie uzgodnionym z dyrektorem SPN, 
 brakiem rezerwacji zajęć edukacyjnych z pracownikiem SPN, 
 nie udzieleniem zezwolenia na realizację zajęć edukacyjnych na terenie SPN, na podstawie którego 

przysługuje zwolnienie z opłat za wstęp do Parku oraz korzystanie z innych opłat przeznaczonych dla 
grup realizujących zatwierdzony przez dyrektora program edukacyjny, 

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

 
        


