
  WNIOSEK o rejestrację grupy edukacyjnej (do 30 osób) 
 

zgodnie z art. 12, ust. 7 Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134) 
                                                         (dla grup samodzielnie realizujących autorski program edukacyjny wniosek rozpatrywany będzie wyłącznie z konspektem zajęć edukacyjnych) 
 

Temat zajęć 

dydaktycznych Własny temat: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

lub zaznaczyć:                                                               Zajęcia odbywają się wg programu uzgodnionego z SPN  

Nazwa szkoły /  

placówki oświatowej 

 

 

 

 

NIP 

 

…………………….. 
Dla grup, które uzgodniły 

przedpłatę 

 

Liczba  

opiekunów grupy 
Łącznie z kierownikiem  

  

Liczba uczestników zajęć 

(uczniów/studentów) 

 

Adres szkoły / 

placówki oświatowej 

+ telefon / fax 

 

 
 

Klasa/ rok studiów 

  

 

Kierunek / specjalność  

dla szkół profilowanych 

 

Dane kontaktowe służbowe 
osoby wypełniającej wniosek 

(kierownika wycieczki szkolnej) 
Imię i nazwisko: ……………………………………..……………….. 

@(służbowy): ………………………………………………………… 

Tel. (służbowy) 

………………………………. 

 

 

Wnioskowany zakres udostępnienia terenu SPN i obiektów dydaktycznych: 
Właściwe pola proszę zaznaczyć (X) lub wypełnić danymi 

Teren Parku Data Z pracownikiem SPN** 

Rezerwacja uzgodniona 
Samodzielnie Obiekty dydaktyczne Data Z pracownikiem SPN** 

Rezerwacja uzgodniona 
Samodzielnie 

Ścieżka „Światło Latarni” 

(i Wydma Czołpińska)                   9 km 

   Muzeum Przyrodnicze SPN Smołdzino 
Lekcja muzealna 

   

Ścieżka „Rowokół” 

5 km 

   Zaplecze edukacyjne „LAS” – Smołdzino 
zajęcia 

   

Ścieżka „Gardnieńskie Lęgi” 

(dla LO i studentów)                     5 km 

   Filia Muzeum w Rowach 
Lekcja muzealna 

   

Ścieżka „Klucki Las” 

(dla LO i studentów)                     5 km 
   

Zaplecze edukacyjne „WODA” – Rowy 
zajęcia 

   

Ścieżka „Żarnowska”(wyłączony z 

użytkowania południowy odcinek trasy) 

(dla LO i studentów)                   10 km 

   Filia Muzeum w Rąbce 
Lekcja muzealna    

Ścieżka „Rąbka” 

8 km 

   Zaplecze „PIASEK i WIATR” – Rąbka 
zajęcia 

   

Ścieżka „Rowy” 

 7 km 

   Wieża widokowa Rowokół / latarnia 

Czołpino* 

   

Inny zakres udostępnienia  

ćw. terenowe / warsztaty / obóz* 

 ………………………………………… 
        Inny obszar nie wymieniony powyżej – jaki? 

Sala dydaktyczna:         Rąbka / Smołdzino* 

Film / zajęcia kameralne / prezentacja* 

   

 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (data, podpis) 
Informujemy, że Słowiński Park Narodowy nie przetwarza danych osobowych osób fizycznych w związku z realizacją oferty edukacyjnej, dlatego uprasza się o podawanie informacji kontaktowych (@, telefon) tylko służbowych. 

  * Niepotrzebne skreślić 

** Przed przesłaniem wypełnionego WNIOSKU należy wstępnie dokonać telefonicznej rezerwacji terminu zajęć  

 

 

 
 

 

          Pieczęć Szkoły //Placówki Oświatowej 


