
 

XIX PIKNIK GEOGRAFICZNY – TARNÓW -  24.05.2019 r. (PIĄTEK)   

ORGANIZATORZY :     Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika                          

w Tarnowie, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Tarnowie, Urząd Miasta 

Tarnowa, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie , Instytut Nauk Geologicznych 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ,  Tarnowskie Centrum Informacji,  MERIDIAN - multimedia 

do geografii i historii,  Radio RDN Małopolska, Fundacja  im. Jana Szczepanika  zapraszają  na 

                 XIX  PIKNIK GEOGRAFICZNY 

 – dla nauczycieli (warsztaty) i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

(turniej) , który rozpocznie  się  24.05.2019r.(piątek) o godz. 930 w Auli MCDN w Tarnowie,  

-  dla mieszkańców Tarnowa i regionu tarnowskiego, w ramach którego odbędzie się  

 spotkanie z dziennikarzem i prezenterem pogody - Tomaszem Zubilewiczem pt. „ OCHRONA 

KLIMATU - MODA CZY KONIECZNOŚĆ ?”  w Auli Szkoły Szczepanika ( ul. Brodzińskiego 9)                                    

o godz. 18.00.  Szczegóły na www.zso.tarnow.pl , 

-  dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, w ramach którego odbędą się spotkania: 

 * z podróżnikiem Markiem Kamińskim   - w Tarnowie w dniu 23.05.2019 (CZWARTEK), w Auli     

    MCDN ODN ( ul. Nowy Świat 30)  godz. 09:00, 11:00  Szczegóły: www.zso.tarnow.pl                                      

* z podróżnikiem Markiem Żołądkiem – w Tarnowie w dniu 24.05.2019 ( PIĄTEK), w Auli Szkoły 

Szczepanika ( ul. Brodzińskiego 9) o godz. 09.30. , 11.15. Szczegóły: www.zso.tarnow.pl                                                                                                        

           

                                    PLAN XIX  PIKNIKU GEOGRAFICZNEGO 

*  Rozpoczęcie pikniku o godz. 930 (Aula MCDN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30)   

W części I pikniku uczniowie rozwiązują zadania egzaminacyjne, natomiast nauczyciele uczestniczą                   

w warsztatach  prowadzonych przez dr Michała Apollo -  pracownika  Instytutu Geografii Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Krakowie i dr Wojciecha Wróblewskiego   – pracownika naukowego Instytutu Nauk 

Geologicznych na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

*  W części II uczniowie uczestniczą w turnieju topograficznym, natomiast nauczyciele sprawdzają prace 

konkursowe – cd. warsztatów.  

*  W warsztatach metodycznych oraz pikniku mogą uczestniczyć nauczyciele, którzy zgłoszą się                                   

z dwuosobowymi reprezentacjami uczniów ze szkół całej Polski (tylko jedna reprezentacja uczniowska na 

szkołę!)  do 22 maja  2019r. (środa) .  Udział w pikniku dla uczniów  i nauczycieli jest bezpłatny. Koszt 

dojazdu pokrywa drużyna w własnym zakresie.  

*  Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie, reprezentacje szkół – dyplomy,                       

a zwycięskie drużyny – nagrody. 

  

http://www.zso.tarnow.pl/
http://www.zso.tarnow.pl/


UWAGA NAUCZYCIELE:  W  CELU OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA UCZESTNICTWA               

W WARSZTATACH KONIECZNE JEST WYSŁANIE ZGŁOSZENIA :  

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 

 

PLAN WARSZTATÓW DLA NAUCZYCIELI  

 

930   Rozpoczęcie Pikniku Geograficznego w MCDN ODN  

   1000 –1100   Geologia regionalna Polski 
                                                                                               dr Wojciech Wróblewski – Kraków  

   1115 –1145 
 Ocenianie części testowej                                                                                                                                        

                                                                     dr Michał Apollo – Kraków 

1200 – 1300 
 Aconcagua (6962 m n.p.m.) - Light & Fast: ujęcie geograficzne 

                                                                                       dr Michał Apollo– Kraków 

1330 – 1430  Obiad w Szkole Szczepanika 

   1430– 1600  Spotkanie z gościem XIX  Pikniku Geograficznego – dziennikarzem i  prezenterem                 

pogody , autorem książek krajoznawczych i o pogodzie - Tomaszem Zubilewiczem   

pt „MOJE PODRÓŻE I ODKRYCIA : ŚLĄSK”- w Auli  MCDN ODN.     

 Zakończenie XIX Pikniku Geograficznego w Auli  MCDN ODN. Wręczenie 

dyplomów i nagród . 

 

          Uczniowie będą uczestniczyć w turnieju geograficzno-topograficznym, składającym się  z dwóch 

części: 

I część będzie polegać na rozwiązywaniu testów geograficznych przez dwuosobowe reprezentacje szkół  

II część: rywalizacja topograficzna ulicami Tarnowa. W centrum Tarnowa będą 24 punkty   kontrolne             

w tym trzy Punkty Główne:  

 Po zakończeniu warsztatów dla nauczycieli i turnieju dla drużyn w Szkole Szczepanika będzie 

 przygotowany obiad dla uczestników.   

 

     PLAN TURNIEJU TOPOGRAFICZNO-GEOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW 

930 – 1000  Rozpoczęcie turnieju. 

 1000 – 1100 Test geograficzny dla dwuosobowych reprezentacji szkół  

 1100  – 1300 Turniej topograficzny w centrum Tarnowa 

   1300– 1430 Ciepły poczęstunek  w Szkole Szczepanika  

   1430– 1600 Spotkanie z gościem XIX  Pikniku Geograficznego – dziennikarzem i  prezenterem                 

pogody , autorem książek krajoznawczych i o pogodzie - Tomaszem Zubilewiczem   

pt „MOJE PODRÓŻE I ODKRYCIA : ŚLĄSK”- w Auli  MCDN ODN.     

 Zakończenie XIX Pikniku Geograficznego w Auli  MCDN ODN. Wręczenie 

dyplomów i nagród . 
 

  

http://www.tarnow.mcdn.edu.pl/
mailto:bok.krakow@mcdn.edu.pl


ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI DLA UCZNIÓW 

*Wiadomości i umiejętności: 

      - standardy wymagań w szkole podstawowej , 

      - standardy wymagań w gimnazjum (dla szkół gimnazjalnych), 

      - standardy wymagań w szkole ponadgimnazjalnej (dla szkół średnich), 

      - znajomość topografii centrum Tarnowa. 
   
❖ Uczestnicy biorą udział w XIX PIKNIKU GEOGRAFICZNYM na własną odpowiedzialność,             

a obowiązek ubezpieczenia ciąży na uczestnikach.  Przejazd uczestników na własny koszt. 
 

  

PLAN PIKNIKU – POZOSTAŁE IMPREZY:   

* 23.05.2019. - godz. 09:00, 11:00 Aula MCDN ODN ( ul. Nowy Świat 30) - odbędzie się spotkanie 

Podróżnika Marka Kamińskiego   z młodzieżą szkół  podstawowych i gimnazjalnych                                                   

pt. „POLSKI BIEGUN” 

          Wstęp jest bezpłatny po wcześniejszej rezerwacji.  Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są                 

w sekretariacie Szkoły Szczepanika – kontakt tel. 14 621 83 16,  14 655 17 30 lub  14 655 39 68  

 

 *24.05.2019.  o godz. 18.00. w Auli Szkoły Szczepanika- spotkanie z dziennikarzem i prezenterem 

pogody - Tomaszem Zubilewiczem pt. „OCHRONA KLIMATU - MODA CZY KONIECZNOŚĆ ?”   

        Wstęp jest bezpłatny. Zaproszenia do odbioru ( od 10.05.2019 r.) :  sekretariat Szkoły Szczepanika                          

(ul. Brodzińskiego 9) , Biuro Podróży Barbara (ul. Targowa 10) , Biuro Podróży Rainbow Tours                                                    

(ul. Urszulańska 3) , Tarnowskie Centrum Informacji (Rynek 7)  lub przed spotkaniem – Aula Szkoły 

Szczepanika. Szczegóły na www.zso.tarnow.pl 

 

*24.05.2019. – w Auli Szkoły Szczepanika  ( ul. Brodzińskiego 9) – odbędą się spotkania  Podróżnika 

Marka Żołądka  z młodzieżą szkół  podstawowych i gimnazjalnych : 

               -godz. 09.30. spotkanie z młodzieżą szkół podstawowych pt. „Z Kolumbii na Ziemię Ognistą, 

czyli zróżnicowana geograficznie podróż przez Amerykę Południową” 

               -godz. 11.15. spotkanie z młodzieżą szkół gimnazjalnych pt. „Azja Centralna od kazachskich 

stepów po szczyty gór Tienszan” 

       Wstęp jest bezpłatny po wcześniejszej rezerwacji. Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są                              

w sekretariacie Szkoły Szczepanika –kontakt tel. 14 621 83 16,  14 655 17 30 lub  14 655 39 68  

 

 

       GOŚCIE, WYKŁADOWCY I PRELEGENCI XIX PIKNIKU GEOGRAFICZNEGO :  

* Tomasz Zubilewicz  -geograf, dziennikarz , prezenter telewizyjny , członek Europejskiego Stowarzyszenia 

Prezenterów Pogody. Od wielu lat interesuje się ekologią, ochroną klimatu, bierze udział w ogólnopolskich 

akcjach, np. na rzecz ruchu pro-life. Przygodę z telewizją rozpoczął w TVP1 w 1995 roku. Już 2 lata 

później przyszła kolej na stację TVN, z którą związany jest do dziś. Prowadzi tam programy, takie jak 

"Pogodowa Ruletka" czy "Dobre klimaty". Można go zobaczyć nie tylko w TVN, ale również w na antenie 

TVN24 i TVN Meteo. Jest lauerat  "Złotego Pióra" za telewizyjną promocję turystyki. Napisał wiele książek 

które są doceniane i chętnie czytane -przewodniki po naszym pięknym kraju, z licznymi ciekawostkami o 

najbardziej polecanych miejscach i fotografiami  np. "Polska na pogodę i niepogodę", "Zabrze na każdą 

pogodę", "Pobiedziska na każdą pogodę" oraz "Krynica Zdrój? Właśnie tak!". 

 

* Marek Kamiński  -  polarnik, podróżnik i przedsiębiorca. Był pierwszym, któremu udało się zdobyć oba 

bieguny Ziemi w ciągu jednego roku, i , co istotne – bez pomocy z zewnątrz. Jest zdobywcą Spitsbergenu, 

słynnego szczytu Mount Blanc, również masywu Vinsona i Mount Gunbjorn, czyli najwyższego szczytu 

Grenlandii. Podczas swej zimowej podróży „Ekspedycja Wisła” popłynął od źródeł do ujścia Wisły, a 

podczas wyprawy nazwanej „Trzeci Biegun” przeszedł ponad 4000 kilometrów licząc trasę od grobowca 

Immanuela Kanta w Królewcu do grobu Świętego Jakuba położonego w Santiago de Compostela. Jest też 

autorem książek dedykowanych dzieciom, autorem przewodników, również książek o podróżach dookoła 

świata i w głąb, co istotne, samego siebie. Marek Kamiński jest także założycielem Instytutu swego imienia, 

Fundacji . 



*  Wojciech Wróblewski – doktor nauk o Ziemi, pracownik naukowy w Instytucie Nauk Geologicznych na 

Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stypendysta i uczestnik wielu 

kursów zagranicznych w dziedzinie geologii i geomorfologii. Prowadził wykłady gościnne m.in. na 

Uniwersytecie Belgradzkim, Uniwersytecie Kairskim oraz Uniwersytecie Pamukkale. W ciągu kilku lat 

otrzymał wiele nagród  i wyróżnień za swoje prace naukowo-badawcze.  Od 2006 roku był  

współorganizatorem 17 krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Jest autorem ponad 

pięćdziesięciu publikacji naukowych.     www.ing.uj.edu.pl/wojciech-wroblewski 

 

* Michał Apollo – adiunkt w Zakładzie Turystyki i Badań Regionalnych Instytutu Geografii Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Krakowie. Tytuł magistra i doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii uzyskał na 

Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Z wynikiem bardzo dobrym ukończył studia podyplomowe 

Rozwój w dobie globalizacji w Instytucie Studiów Regionalnych i Globalnych na Uniwersytecie 

Warszawskim. Michał jest entuzjastą nauki (obszar badań: system człowiek - środowisko wysokogórskie), 

podróżnikiem (odwiedził ponad 60 krajów na 6 kontynentach), alpinistą (kilka nowych dróg 

wspinaczkowych, w tym pierwsze wejście na dwa niezdobyte szczyty w Himalajach: w 2006 r. Masala Peak, 

a w 2012 r. Forgotten Peak), fotografem (kilka wystaw fotograficznych) i popularyzatorem nauki (kilkaset 

popularnonaukowych wykładów). Unikalne zaplecze Michała pozwala mu integrować wiedzę z perspektywy 

różnych punktów widzenia a następnie wykorzystywać ją w jego pracy badawczej i konsultacyjnej. 

Specjalizuje się w zarządzaniu turystyką, zachowaniach konsumenckich oraz kwestiach środowiskowych i 

społeczno-ekonomicznych. W swojej głównej dziedzinie badań koncentruje się na obecności człowieka w 

regionach wysokogórskich i ich dobrobycie. Obecnie pracuje nad koncepcją zrównoważonego 

wykorzystania zasobów środowiskowych i ludzkich, ponieważ jest to klucz do rozwoju, dobrobytu i dobrego 

samopoczucia wszystkich zainteresowanych stron. Michał jest założycielem i prezesem zarządu Polskiego 

oddziału Academics Stand Against Poverty. W 2014 roku otrzymał tytuł Człowieka roku 2013. 

www.MichalApollo.com 

 

* Marek Żołądek – Podróżnik, alpinista oraz geograf związany z Uniwersytetem Pedagogicznym w 

Krakowie. Wspinał się w najdalszych zakątkach ziemi, wliczając Himalaje, Andy, Kaukaz, Alpy Południowe, 

Góry Skaliste, Góry Kaskadowe, Alpy, góry Alaski, Afryki, Europy oraz Australii. Odwiedził ponad 85 

krajów na sześciu kontynentach. Autor kilkudziesięciu artykułów o tematyce popularnonaukowej oraz 

kilkunastu publikacji naukowych. Prezentował swoje autorskie wykłady m. in. w USA, Peru, Malezji, 

Kolumbii, Indiach, Nepalu, RPA i Kazachstanie. Ukończył studia doktoranckie z geografii. Naukowo zajmuje 

się badaniami z zakresu turystyki oraz ochrony środowiska. Dokonał dwóch pierwszych wejść w historii na 

dziewicze szczyty w Himalajach (Masala Peak 5650 m n.p.m. oraz Forgotten Peak 5889 m n.p.m.). Członek 

grupy testowej namiotów Marabut. Prowadzi wykłady oraz warsztaty edukacyjne, a także kieruje Klubem 

Studenckim „Bakałarz”. www.bakalarz.up.krakow.pl  

 

 

 

                                                 Zapraszamy serdecznie !      

                                           

                                                    W imieniu    organizatorów:    

 

 

        DYREKTOR ZSOiT                                             WICEDYREKTOR MCDN ODN W TARNOWIE 

 

              mgr Magdalena Siedlik                                                             mgr Elżbieta Sojat 

  

    

 

 

 

  



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 !!   

 

 

 

 

            

mailto:bok.krakow@mcdn.edu.pl


   ZGŁOSZENIE NA TURNIEJ  DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW   str.1/3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      

         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.  

 

 

 


