
Słowiński Park Narodowy 
ul. Bohaterów Warszawy 1A 

76-214 Smołdzino 
tel. (59) 81 17 204, 81 17 339 

fax. (59) 81 17 509 

e-mail: sekretariat@slowinskipn.pl 

                                                       WNIOSEK 

do Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego 

o udostępnienie terenu Słowińskiego Parku Narodowego do fotografowania/filmowania/dokumentacji 

zdjęciowej/nagrywania dźwięków 

w celach komercyjnych 

(działalność komercyjna rozumiana jest jako przedsięwzięcie tworzone w celach wystawienniczych, wydawniczych i 

popularyzatorskich służąca osiąganiu korzyści majątkowych, czyli np.: 

filmy/seriale: fabularne/dokumentalne/reportaże/ itp.; wykonanie dokumentacji zdjęciowej/technicznej dla potrzeb przyszłej 

realizacji filmowej; materiał  wykorzystywany w programach rozrywkowych, w cyklicznych serwisach informacyjnych, 

pogodowych itp.; kampanie np. społeczne/reklamowe odbywająca się w mediach masowego przekazu; nagrywania dźwięków 

przyrody do dalszej odsprzedaży np. płyt CD do albumów fotograficznych; teledyski; fotografowanie i filmowanie reklamowe do 

celów promocyjnych daną firmę/osobę/produkty, prasowych i reportażowych nie związanych z promocja Parku; sesje 

modelingowe; fotografowanie wykonywane do albumów, zdjęcia do pocztówek; materiały wykorzystywane do dalszej 

odsprzedaży np. do kalendarzy,  fotobanków, gazet, itd. 

Jednocześnie informujemy, że sesja ślubna („Młodej Pary”) na szlaku turystycznym wykonywana wyłącznie w celach 

pamiątkowych jest bezpłatna i nie wymaga zezwolenia Dyrektora Parku. 

 

Dane kontaktowe 

(obowiązkowo) 

Imię i nazwisko/ Nazwa 

firmy 

(z którą będzie podpisana 

umowa i na którą będzie 

wystawiana faktura)  

 

tel. kontaktowy  

e-mail  

Dane do wystawienia indywidualnego zezwolenia na potrzeby przyszłej produkcji  

Siedziba, adres firmy lub 

Adres zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej) 

 

 

REGON  

NIP /PESEL (w przypadku osoby fizycznej)  

KRS /CIDG wpis do ewidencji działalności gospodarczej  

Imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę  

(osoba  uprawniona  do podpisania umowy z ramienia 

firmy/spółki, w przypadku pełnomocnika, należy dołączyć do 

wniosku skan oryginału pełnomocnictwa, a przed podpisaniem 

umowy jego oryginał lub kserokopię potwierdzona za zgodność 

z oryginałem) 
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Tytuł filmu/programu/produkcji/wystawy itp.  

Miejsce/a 

Obszar parku 

(proszę zaznaczyć wybrany obszar oraz rodzaj szlaku  „X”) 
Data 

Obwód Ochronny Rowy 

 

na szlaku turystycznym   

poza szlakiem turystycznym 

 

Obwód Ochronny Smołdzino na szlaku turystycznym   

poza szlakiem turystycznym 

 

Obwód Ochronny Smołdziński Las na szlaku turystycznym   

poza szlakiem turystycznym 

 

Obwód Ochronny Kluki na szlaku turystycznym   

poza szlakiem turystycznym 

 

Obwód Ochronny Żarnowska na szlaku turystycznym   

poza szlakiem turystycznym 

 

Obwód Ochronny Rąbka na szlaku turystycznym   

poza szlakiem turystycznym 

 

wszystkie Obwody Ochronne na szlaku turystycznym   

poza szlakiem turystycznym 

 

Godziny 

(Park udostępniany jest od świtu, rozumianego jako godzina 

przed wschodem słońca, do zmierzchu, rozumianego jako 

godzina po zachodzie słońca, w okresie całego roku) 

 

Ilość uczestników 

1.Jednorazowo na obszarze całego Parku może przebywać 1 
ekipa filmowa/zdjęciowa, przy czym łączna liczba osób w ekipie 
nie może przekraczać 30 

2. Jednorazowo, na obszarze jednego obwodu 

ochronnego może przebywać 5 osób, dla których  wydano 

indywidualne zezwolenia na fotografowanie/filmowanie 

lub nagrywanie dźwięków w celach edukacyjnych, 

zarobkowych oraz promocyjno-informacyjnych, łącznie z 

osobami, dla których wydano zezwolenie na asystowanie.  

 

 

 

Proszę o zaznaczenie „X” w () wybranej kategorii, a w przypadku TAK/NIE niepotrzebne skreślić 

Fotografowanie  

przy użyciu wyłącznie aparatu fotograficznego,  

obiektywu, statywu, bez urządzeń wspomagających bez 

dodatkowego sprzętu, urządzeń, dekoracji, oświetlenia, 

scen grupowych (modele na planie zdjęciowym), zwierząt 

(na planie zdjęciowym) 

 

przy użyciu aparatu fotograficznego, obiektywu, 

statywu, dodatkowego sprzętu, urządzeń, dekoracji, 

oświetlenia, scen grupowych (modele na planie 

zdjęciowym), zwierząt (na planie zdjęciowym) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie i demontaż planu zdjęciowego tzn. 

sprzętu, dekoracji, oświetlenia itp. (poza dniami realizacji 

zdjęć) 

TAK/NIE 

 

Nagrywanie dźwięków przy użyciu specjalistycznego sprzętu do rejestrowania dźwięków 

Filmowanie  

Przygotowanie i demontaż planu zdjęciowego tzn. 

sprzętu, dekoracji, oświetlenia itp. (poza dniami realizacji 

zdjęć) 

TAK/NIE 

Sprzęt, dekoracje, oświetlenie, zwierzęta na planie 

filmowym, grupa techniczna powyżej 10 osób (w dniach 

realizacji zdjęć) 

TAK/NIE 

Wykonanie dokumentacji zdjęciowej/technicznej dla 

potrzeb przyszłej realizacji filmowej 

TAK/NIE 

Fotografowanie/filmowanie/dokumentacja 

zdjęciowa/nagrywanie dźwięków  w obecności 

pracownika Parku 

(Przy czym  każde jednorazowe wejście lub wjazd na teren SPN 

należy bezwzględnie zgłosić konserwatorowi/podleśniczemu  

danemu O.O.) 

 

 

TAK/NIE 

Samochód niezbędny podczas produkcji (nie jest to warunek konieczny) 

(SPN ogranicza liczbę samochodów do koniecznego minimum.  Pojazdy nie mają możliwości wjazdu na wydmę i plażę na terenie 

SPN) (proszę zaznaczyć „X”) 

samochód o ładowności do 3,5 t  samochód o ładowności powyżej 3,5 t 

- marka auta :  

- numeru rejestracyjny pojazdu :  

 

- nazwisko i imię kierowcy auta :  

 

Nie dopuszcza się używania modeli latających i statków powietrznych-dronów (bezzałogowych statków 

powietrznych) na terenie Parku  podczas fotografowania/filmowania/dokumentacji zdjęciowej/nagrywania 

dźwięków 

Na szlaku turystycznym, nie gwarantujemy wyłączności podczas fotografowania/filmowania/dokumentacji 

zdjęciowej/nagrywania dźwięków 



 

Wykonawca oświadcza, że: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz zarządzeń 

wewnętrznych w zakresie udostępniania SPN dla zwiedzających, ze szczególnym uwzględnieniem 

wynikających z nich nakazów i zakazów.   

2. Wykonawca zobowiązuję się do każdorazowego umieszczenia informacji, że prezentowane przez niego 

fotografie/filmy/nagrania dźwiękowe/dokumentacja zdjęciowa powstała na terenie Słowińskiego Parku 

Narodowego / we współpracy ze Słowińskim Parkiem Narodowym * 

3. Wykonawca zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przyrody na terenie 

Słowińskiego Parku Narodowego oraz bezwzględnego wykonywania poleceń wydawanych przez Służby Parku. 

4. Wykonawca jest świadomy zakazu biwakowania, budowania czatowni, zanęcania i innych czynności 

wpływających na zachowanie zwierząt i bezpośrednio oddziałujących na przyrodę Parku 

5. Wykonawca zobowiązuję się do wniesienia opłat związanych z fotografowaniem/filmowaniem/nagrywaniem 

dźwięków/ dokumentację zdjęciową w celach komercyjnych: na i poza szlakiem turystycznym, zgodnie z 

obowiązującym Zarządzeniem Dyrektora SPN.    

6. Wykonawca nie będę fotografował i/lub filmował gatunków zwierząt, przy których zamieszczono znak „(3)” w 

załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz.U.2016.2134.) 

7. Wykonawca zobowiązuję się do zgłoszenia wejścia odpowiedniemu Konserwatorowi Obwodu Ochronnego. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w związku z realizacją przedmiotu 

umowy oraz zobowiązuje się do pozostawienia miejsca fotografowania/filmowania w stanie niepogorszonym. 

*niepotrzebne skreślić 

 

Proszę o określenie w której części Parku będzie realizowane fotografowanie/filmowanie/dokumentacja 

zdjęciowa/nagrywanie dźwięków (Proszę zaznaczyć na poniższej mapce lub opisać teren). 

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

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

 
 
 
 

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

                                                                                                                                              (data, podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 



 

Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony przyrody, niewykonywanie poleceń wydawanych przez Służby Parku 

oraz niezgłoszenie wejścia odpowiedniemu Konserwatorowi Obwodu Ochronnego jest równoznaczne z utratą 

ważności zezwolenia podczas kontroli przez Służby Parku.  

Wykonawca zapoznał  się z zasadami udostępnienia Parku do fotografowania i filmowania w celach komercyjnych 

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 oraz do fotografowania i filmowania. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych w celach niezbędnych dla realizacji zadań 
statutowych SPN (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. z 2015 r., poz. 
2135 ze zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

Podstawa prawna: 

1. 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), 

2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z  2019, poz. 1231),: 

informuję, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Słowiński Park Narodowy z siedzibą w Smołdzinie, 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Słowińskim Parku Narodowym jest możliwy pod numerem 

telefonu 59 8489110 lub adresem e-mail: iod@slowinskipn.pl, 

3. 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, 

4. podanie danych osobowych jest dobrowolne na mocy przepisu prawa, jednakże niepodanie danych w 

zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem udzielenia odpowiedzi, 

5. Pani/Pana* dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych, 

6. Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania stosowanych zezwoleń/umów oraz na 

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

7. odbiorcami Pani/Pana* danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa, 

8. Pani/Pana* dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji działań statutowych administratora w 

zakresie działalności udostępniania Parku lub do czasu wycofania zgody, 

9. Pani/Pana* dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, 

10. ma Pani/Pan* prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (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 2016r. 

 

Oświadczam, że  zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO. 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 ……………………………………………… 

                          (data, podpis Wykonawcy)   
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