
 
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego  
jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego 

Formularz rezerwacji zajęć/usług w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym ZPKWŚ w Smoleniu 

 

 

………………………………………. 
          Miejscowość, data  
…………………………………………… 
                    Pieczęć Szkoły/Instytucji  

Nazwa i adres 
Szkoły/Instytucji 

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

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

NIP ……………………………………….. 

Termin: 

Data przyjazdu: ………………………… Godzina: ………………….. 

Data wyjazdu: …………………………………. 

Rezerwacja 
noclegu1): 

Pokój 1-os.: …………..    
(dostępne 7 pokoi) 

Pokój 2-os.: …………..    
(dostępne 26 pokoi) 

Pokój 4-os.: …………..   
(dostępny 1 pokój) 

Typ zajęć/usług: 

I dzień: 
 warsztaty stacjonarne;  warsztaty terenowe;   pogadanka;  ekspozycja przyrodnicza     ognisko;  
 udostępnianie sali dydaktycznej;  nocleg (bez korzystania z oferty edukacyjnej)   

II dzień: 
 warsztaty stacjonarne;  warsztaty terenowe;  pogadanka;  ekspozycja przyrodnicza     ognisko;  
 udostępnianie sali dydaktycznej;  nocleg (bez korzystania z oferty edukacyjnej)   

III dzień: 
 warsztaty stacjonarne;  warsztaty terenowe;   pogadanka;  ekspozycja przyrodnicza      ognisko;  
 udostępnianie sali dydaktycznej      nocleg (bez korzystania z oferty edukacyjnej)   

Liczba osób  
Uczestnicy 

zajęć: 
 Opiekunowie:  Kierowca(cy)2):  

Imię i nazwisko 
opiekuna/osoby  
do kontaktu 

 

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

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

Nr telefonu kontaktowego: …………………………………….. 

Uwagi:  

 

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

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

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

1) należy wpisać ilość rezerwacji poszczególnych pokoi; cennik usług znajduje się poniżej; 
2) wypełnić w przypadku, kiedy kierowca (cy) korzysta z noclegu; 
 
 
 

 
             …………………………….……………….. 

Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły/Instytucji 

lub osoby upoważnionej 
 
 
 
Podpisanie Formularza jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacji zapisów Regulaminu korzystania  
z usług ZPKWŚ. Informacje dostępne także na stronie internetowej ZPKWŚ: www.zpk.com.pl  

 

 

http://www.zpk.com.pl/


 
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego  
jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego 

Cennik usług świadczonych przez ZPKWŚ: 

Lp. Rodzaj usług Grupa docelowa Czas trwania/Cena 

1. 
WARSZTATY EKOLOGICZNE STACJONARNE  

(w sali dydaktycznej) 

przedszkola 1 h/2,50 zł/os 

szkoły podstawowe,  

szkoły ponadpodstawowe 
2 h/5,00 zł/os 

2. WARSZTATY EKOLOGICZNE TERENOWE  
(np. na ścieżkach dydaktyczno-przyrodniczych) 

przedszkola, 
szkoły podstawowe, 

szkoły ponadpodstawowe 

3 h/7,50 zł/os 

3. WARSZTATY – EKSPOZYCJA PRZYRODNICZA  wszyscy zainteresowani 1 h/2,50 zł/os 

4. KRĄG OGNISKOWY wszyscy zainteresowani 21,00 zł/h (opłata za każdą rozpoczętą godzinę) 

5. UDOSTĘPNIANIE SAL DYDAKTYCZNYCH  wszyscy zainteresowani 29,00 zł/h (opłata za każdą rozpoczętą godzinę) 

6. KRÓTKOTRWAŁE ZAKWATEROWANIE (NOCLEG)* 
uczestnicy konferencji, 
sympozjów, szkoleń itp. 

50,00 zł/dobę- pokój 1-os. (nocleg w Budynku Głównym) 
75,00 zł/ dobę- pokój 2-os. (nocleg w Budynku 

Głównym) 

60,00 zł/dobę- pokój 1-os. (nocleg w Jurajskiej Ostoi) 

90,00 zł/ dobę - pokój 2-os. (nocleg w Jurajskiej Ostoi) 
160,00 zł/dobę pokój 4-os. (nocleg w Jurajskiej Ostoi) 

  

uczestnicy warsztatów 
ekologicznych  

38,00 zł/dobę- pokój 1-os. (nocleg w Budynku Głównym) 

60,00 zł/ dobę- pokój 2-os. (nocleg w Budynku 

Głównym) 

  
45,00 zł/dobę- pokój 1-os. (nocleg w Jurajskiej Ostoi) 
70,00 zł/ dobę - pokój 2-os. (nocleg w Jurajskiej Ostoi) 

140,00 zł/dobę pokój 4-os. (nocleg w Jurajskiej Ostoi) 

Płatności za działalność odpłatną dokonywane są bezgotówkowo (przelew środków na podstawie faktury VAT wystawionej przez ZPKWŚ). 

Klauzula informacyjna 

Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) 

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących we wszelkich formach edukacji ekologicznej ZPKWŚ (imię  

i nazwisko uczestnika/opiekuna grupy, nazwa i adres placówki oświatowej)  jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 

Śląskiego reprezentowany przez Dyrektora ZPKWŚ.  

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się mailowo, pod adresem iod@zpk.com.pl lub  pocztą 

tradycyjną pod adresem kontaktowy Administratora danych. 

3. Dane osobowe osób uczestniczących we wszelkich formach edukacji ekologicznej ZPKWŚ przetwarzane są  

w celach ewidencyjnych, sprawozdawczych, promocyjnych i informacyjnych  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, C, E ww. 

Rozporządzenia. 

4. Dane osobowe są przekazywane organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy 

powierzenia oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat, a następnie archiwizowane zgodnie  

z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym, z późn. zmianami.  

6. Osoby uczestniczące we wszelkich formach edukacji ekologicznej ZPKWŚ posiadają prawo do: dostępu do treści swoich 

danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, 

cofnięcia zgody na przetwarzanie. 

7. Osoby uczestniczące we wszelkich formach edukacji ekologicznej ZPKWŚ mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego 

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

8. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego nie będzie 

przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

9. Podanie danych osobowych (imię i nazwisko uczestnika/opiekuna grupy, nazwa i adres placówki oświatowej) jest dobrowolne, 

aczkolwiek niezbędne do organizacji edukacji ekologicznej ZPKWŚ. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem 

możliwości korzystania z wszelkich form edukacji ekologicznej ZPKWŚ.   

 
Korzystając z wszelkich form edukacji ekologicznej ZPKWŚ uczestnik/opiekun wyraża/nie wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnianie 
wizerunku na stronie internetowej ZPKWŚ w celach informacyjnych i promocyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażona 
zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana, bez wpływu na legalność wykorzystania wizerunku, które miało miejsce przed 
cofnięciem zgody.  

Powyższe informacje zrozumiałem i przyjąłem do wiadomości. 
          
 
 
………………………………………                                         …………………………………. 
   miejscowość, data                                                                   podpis opiekuna grupy 

 

 


