
INFORMACJA I ZGŁOSZENIE NA WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie 

zaprasza do udziału w warsztatach (oferta specjalna) 

XIX PIKNIK GEOGRAFICZNY 
 

Termin realizacji:        24.05.2019, godz. 9.30 – 16.00 

Miejsce realizacji:       MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30 

Adresaci:                      nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  

 

Program: 

• Przeprowadzenie Turnieju Topograficzno – Geograficznego  

• Wykłady:  

- dr Wojciech  Wróblewski – „Geologia regionalna Polski” 

            - dr Michała Apollo -  „Aconcagua (6962 m n.p.m.) - Light & Fast: ujęcie geograficzne” 

-  Tomasz Zubilewicz - „ Moje podróże i odkrycia: Śląsk” 

 

Koszt:  forma bezpłatna 

Prowadzący: Piotr Kukułka 

Kierownik formy:  Anita Stinia 

Liczba godzin dydaktycznych:  9 godzin dydaktycznych 
 

 

Zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Klienta w MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30,                            

pok. nr. 0-28. Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA (do pobrania na stronie MCDN ODN  

w Tarnowie: www.tarnow.mcdn.edu.pl) prosimy do dnia  22 maja 2019 r.   złożyć osobiście, przesłać 

drogą elektroniczną (e-mail: bok.tarnow@mcdn.edu.pl) lub pocztą (faxem) na adres: 

MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Nowy Świat 30 

           tel. 14 688 88 10 wew. 118; tel. kom. 513 042 389; fax: 14 688 88 11 

 

 

 

UWAGA WAŻNE : 

  W  CELU OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA UCZESTNICTWA  W WARSZTATACH 

KONIECZNE JEST WYSŁANIE W/W ZGŁOSZENIA !!   
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…………………………………….                                                                                                                         …………………………………… 

      

         pieczątka                                                                                                data 

 

 

KARTA UCZESTNIKÓW 

XIX Pikniku Geograficznego w TARNOWIE 

w dniu 24 maja 2019 r. 

 

1. Nazwisko i imię nauczyciela…………………………………………………………………….. 

 

2. Nazwiska i imiona uczniów……………………………………………………………………... 

................................................................................................................................................... 

3. Nazwa i adres szkoły…………………………………………………………………………….. 

Telefon służbowy (kier. .........) .................................       

  UWAGA! Kartę uczestników prosimy przesłać do 22.05.2019 r. na adres: Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Brodzińskiego 9, 33 - 100 TARNÓW z dopiskiem PIKNIK 
GEOGRAFICZNY lub zgłosić telefonicznie: (14) 621-83-16, 655-17-30  albo    e-mailem: 
geopiknik.tarnow@gmail.com,     poniższe  zgody : klauzulę zgody, zgodę na publikacje wizerunku, 
zgodę na klauzulę  informacyjną i oświadczenie (dla dwójki uczniów) można przynieść ze sobą                 
w dniu pikniku.  

 

 

.......................................... 

podpis nauczyciela 

 .......................................... 

podpis dyrektora 
 

 

 

 

PROSZĘ PAMIETAĆ :  
 

! Brak karty uczestników , klauzuli zgody, zgody na publikację wizerunku, potwierdzenia 
klauzuli  informacyjnej   i oświadczenia  lub brak podpisu przy w/w  zgodach, potwierdzeniu 
i oświadczeniu  jest równoznaczny  z wykluczeniem ucznia z uczestnictwa w turnieju.  
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  ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) NA UDZIAŁ UCZNIA W XIX PIKNIKU 

GEOGRAFICZNYM W DNIU 24 MAJA 2019 R.  – dalej  PIKNIK . 

 

1. Klauzula zgody 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia        

2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka. 

 

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

Imię i nazwisko, /klasa/rok urodzenia 

 

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

nazwa szkoły  

W celu realizacji PIKNIKU  oraz  udziału w nich uczniów  Organizatorzy  Pikniku rejestrują  uczestników. 

Administratorem tych  danych jest  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ul. Brodzińskiego 9 

w Tarnowie, celem przetwarzania danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, szkoła. 

Podanie danych uczniów jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia udział dziecka w PIKNIKU. 

 

2. Publikacja wizerunku i upublicznienie danych  dziecka( uczestnika ) PIKNIKU. 

Wyrażam zgodę: 

1. na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka oraz na bezpłatne wykorzystanie i upublicznienie tego 

wizerunku  i danych mojego dziecka na potrzeby budowania pozytywnego wizerunku Administratora                 

w przestrzeni publicznej i w mediach, poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej. 

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo ani terytorialnie. Czas przetwarzania 

określa się do momentu wycofania zgody; 

2. na używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów fotograficznych                        

i filmowych zawierających wizerunek i wypowiedzi dziecka, jakąkolwiek techniką, na wszelkich 

nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) wyłącznie na potrzeby 

budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach. Niniejsza zgoda 

jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, ani terytorialnie. Czas przetwarzania określa się do 

momentu wycofania zgody; 

3. aby wizerunek mojego dziecka mógł być użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego 

i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, 

może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z udziałem 

mojego dziecka mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów 

powstających na potrzeby wydarzenia bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje 

wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, billboardy, inne drukowane materiały 

promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, radiowe, materiały prasowe, rozpowszechnianie w sieciach 

telefonii komórkowej oraz w Internecie. Czas przetwarzania określa się do momentu wycofania zgody. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

Niniejsze zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku, nie uprawnia do przekazania tej zgody na osobę 

trzecią lub jakąkolwiek firmę czy instytucję, za wyjątkiem podmiotów zaangażowanych w realizacji XIX 

PIKNIKU GEOGRAFICZNEGO W TARNOWIE  

Niniejszą zgodę będzie posiadać szkoła, która zobowiązuje się do przechowywania jej do czasu 

zakończenia etapu edukacyjnego mojego dziecka. Zgoda została sporządzona w dwóch egzemplarzach. 

Drugi egzemplarz zgody otrzymują rodzice lub prawni opiekunowie. 

 

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

Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 
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3. Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.                                   

(Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących                               

i Technicznych  ul. Brodzińskiego 9 w Tarnowie. 

2) Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań PIKNIKU    i ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) odbiorcami Pani/Pana dziecka danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie regulaminów oraz przepisów prawa, 

5) Pani/Pana dziecka dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie 

z instrukcją kancelaryjną, 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści danych dziecka oraz możliwości   

ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych dziecka,               

a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych dziecka, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału ucznia w zawodach. 

8) Pani/Pana dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 

 

Przyjmuję do wiadomości: 

 

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

Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 
 

 

 

4. Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna  

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę, aby mój/a syn/córka .................................................................................................. 

uczestniczył/a w XIX Pikniku Geograficznym w Tarnowie w dniu 24.05.2019 r. Jednocześnie zgadzam się na 

samodzielne (bez opieki nauczyciela oraz bez opieki organizatora pikniku) poruszanie się mojego/-ej syna/córki 

ulicami Tarnowa w godzinach od 1100 do 1400 w związku z wykonywaniem określonych zadań.  Oświadczam, 

że moja córka / mój syn nie ma przeciwwskazań zdrowotnych   i lekarskich do realizacji zadań w ramach Pikniku 

Geograficznego. 

............................................................................................. 
DATA I PODPIS RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 
 

 

 

 

! Brak klauzuli zgody, zgody na publikację wizerunku, potwierdzenia klauzuli  informacyjnej                                         
i oświadczenia  lub brak podpisu przy w/w  zgodach , potwierdzeniu i oświadczeniu  jest 
równoznaczny   z wykluczeniem ucznia z uczestnictwa w turnieju.  

 

 

 


