
 

Cykliczne spotkania seminaryjno-warsztatowe ze szkolnymi i przedszkolnymi koordynatorami edukacji ekologicznej 

w ramach programu pt. „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” 

 
   

KARTA ZGŁOSZENIA 

Program edukacyjny pn. „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” 

Edycja III pt.: „Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie” (cz.1) 

 

1. Imię i nazwisko koordynatora: ............................................................................................................ 

2. Telefon kontaktowy do koordynatora: ................................................................................................ 

3. Adres e-mail do koordynatora: ............................................................................................................ 

4. Reprezentowana placówka oświatowa (nazwa i adres):  

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

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

 

 

 

...............................................................                                            .........................................................................     
   (data i czytelny podpis koordynatora)                                             (data i czytelny podpis dyrektora szkoły/przedszkola 

                                                                                                           + pieczęć dyrektora oraz pieczęć szkoły/przedszkola) 
 
 

5. Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że:  

 Zapoznałem/am się z Regulaminem projektu i w pełni akceptuję jego zapisy. 

 Zobowiązuję się do: 

·   uczestniczenia w przynajmniej 75% spotkań (jest to warunkiem otrzymania zaświadczenia uczestnictwa); 

·   przekazywania wiedzy i inicjowania dalszej współpracy w zespołach samokształceniowych na terenie 

    własnej placówki oświatowej bądź w innych działaniach szkoły/przedszkola. 

 Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby kwalifikacji i udziału 

w Projekcie (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r., 

Nr 101, poz. 926, ze zm.). 

 Wyrażam zgodę na możliwość nieodpłatnego wykorzystania i rozpowszechniania przez realizatorów Projektu 

mojego wizerunku, do celów związanych z monitoringiem, kontrolą i ewaluacją Projektu, a także do celów 

marketingowych oraz na potrzeby informacji i promocji Projektu (strona WWW i inne publikacje), 

w szczególności w materiałach zdjęciowych, pod warunkiem, że fotografia została wykonana w trakcie 

trwania Projektu. 

 

 

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

                                                                                                                                       (data i czytelny podpis koordynatora) 
 
 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, 81-651, ul. Konwaliowa 1, 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa Pani/Pana w przedsięwzięciach organizowanych przez Związek i nie będą udostępniane 
innym podmiotom z zastrzeżeniem pkt. 3, 
3) Zwycięzcy organizowanych działań edukacyjnych, podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę i upoważniają Administratora Danych Osobowych 
do publikacji danych na stronie internetowej Związku oraz w środkach masowego przekazu, 
4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
Jednocześnie, zgodnie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. 

zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów budowania pozytywnego wizerunku Administratora Danych 

Osobowych w przestrzeni publicznej i w mediach. 


