
OŚWIADCZENIE 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………………………… 
w I Rajd Ekologiczny Woda źródłem życia-Dolina Będkowska 3 X 2020 r. 

który odbędzie się w dniach 03.10.2020 r. Zbiórka na rajd na parkingu obok schroniska 
Młodzieżowego w Łazach o godz. 9:30 zakończenie rajdu na parkingu obok Jaskini 
Nietoperzowej w Jerzmanowicach o godz. 14:00 Koszt rajdu 25 zł. Każdy uczestnik powinien 
posiadać odpowiedni  ubiór turystyczny dostosowany do występującej temperatury, gdyż rajd  odbywa 

się na wolnym powietrzu. W plecaku podręcznym należy mieć termos z ciepłą herbatą/wodę, kanapkę 
oraz przybory do wykonania zadania na trasie  wycieczki oraz maseczki 
Program  Rajdu:   

9:30 –zbiórka uczestników na parkingu obok Schroniska Młodzieżowego w Łazach,   

           rozpoczęcie rajdu; 

10:00-przejscie trasą edukacyjnej ścieżki „Jaskiniowa Dolina”, w tym m.in.  

           przystanek przy szkółce leśnej w Łazach (tu poznamy wybrane  rośliny bo 

          … wokół bioróżnorodność wielka, od  porostów aż do świerka…) 

           przystanek przy pomniku przyrody Wodospad „Szum”, (tu będziemy badać 

           kierunek i prędkość przepływu wody w rzece) 

           przystanek przy źródle rz. Będkówki  (tu będziemy oceniać jakość wód 

           powierzchniowych i poznamy największe naturalne źródło krasowe na Jurze)     

13: 00- pieczone kiełbaski i zagadki geologiczne „W kamieniu zaklęte” pod Jaskinią 

          Nietoperzową. Prezentacja wyników przeprowadzonych ćwiczeń badawczych   

         (Wyniki prezentuje cała drużyna. 

          Forma prezentacji jest dowolna: np. plakat, element rymowanki, wiersza czy piosenki  

          mile widziany) 

14:00-14:30 podsumowanie  rajdu i wręczenie dyplomów i upominków. 

           

Dojazd na Rajd Ekologiczny  uczestnicy organizują we własnym zakresie. 

Miejsce zbiórki: parking obok schroniska w Łazach 9:30 

Miejsce zakończenia rajdu: parking przy Jaskini Nietoperzowej ok.14:00-14:30 
Uwaga termin zgłaszania grup do 30.09.2020 r. !!! Organizatorzy mogą dokonać modyfikacji 

programu w zależności od pogody i innych czynników niezależnych. Ilość miejsc ograniczona. 

Każda drużyna pokonuje trasę rajdową ze swoim opiekunem.  

Organizatorzy zapewniają płyny do dezynfekcji rąk. Za  przestrzeganie bezpiecznych odległości 

podczas zwiedzania ścieżki geologicznej odpowiadają opiekunowie grup. 

Grupy należy zgłaszać do Biura PTSM w Krakowie, ul Oleandry 4 lub na numer 609910017 
                                        

Podany czasowy program rajdu jest przybliżony i może ulec modyfikacji. 
Nie ma przeciwwskazań do udziału dziecka w rajdzie. Wyrażam zgodę na interwencję lekarską 
w razie konieczności. 
 

Pesel dziecka……………………………………… 

 

Numer legitymacji PTSM………………………… 

 

Telefon do Rodzica………………………………. 
Podpis Rodzica/opiekuna prawnego 

 

…………………………………... 



 
Zgoda na publikację wizerunku 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na umieszczanie danych moich/mojego 

dziecka: ……………………………………………… (imię i nazwisko dziecka)* w postaci wizerunku 

zarejestrowanego na zdjęciach oraz filmach* wykonanych w ramach  I Rajdu Ekologicznego 

„Woda źródłem życia-Dolina Będkowska 3 X 2020 r.” który odbędzie się w dniu 03.10.2020 r. 

organizowanego przez Zarząd Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Schronisk 

Młodzieżowych w Krakowie, Szkolne kolo Turystyczno-Krajoznawcze PTSM,  działające  

w  Szkole Podstawowej w Jerzmanowicach, Stowarzyszenie Ekoturystyki „Ostaniec” Gminy 

Jerzmanowice-Przeginia  w następujących miejscach: 

a) www.szkolajerzmanowice.pl, www.jaskiniowadolina.com,  www.ptsmkrakow.pl,  

b) fanpage małopolskiego oddziału PTSM, szkoły w Jerzmanowicach, Stowarzyszenia 

„Ostaniec”        

*niepotrzebne skreślić 

Powyższa zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili może zostać odwołana w formie pisemnej. 

 

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

  
 miejsce, data           podpis rodzica /opiekuna prawnego/uczestnika pełnoletniego 
 

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są: 
1. Zespół Szkół z siedzibą w Jerzmanowicach przy ul. Szkolnej 2, 32-048 Jerzmanowice, telefon/fax: 

12 3890960, 12 3895006 wew. 120, e-mail: spjerzmanowice@wp.pl, sp@szkolajerzmanowice.pl, 
REGON: 120750053, NIP: 5130169987 w zakresie publikacji na stronie: www.szkolajerzmanowice.pl; 
2. Zarząd Oddziału Małopolskiego Polskiego  Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Krakowie, ul. 

Oleandry 4, 30-060 Kraków, tel.: 12 632-06-58, e-mail: ptsmkrakow@interia.pl w zakresie publikacji na 

stronach: www.ptsmkrakow.pl, fanpage małopolskiego oddziału PTSM 

3.Stowarzyszenie Ekoturystyki ”Ostaniec” Gminy Jerzmanowice-Przeginia, ul Nietoperzowa 88, 32-048 

Jerzmanowice w zakresie publikacji na www.jaskiniowa dolina.com i fanpage Stowarzyszenia Ekoturystyki 

„Ostaniec”, 
 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratorów danych 

można uzyskać informację, pisząc na adresy e-mail: patrycja@informatics.jaworzno.pl (Zespół Szkół w 

Jerzmanowicach), ptsmkrakow@interia.pl (Zarząd Oddziału Małopolskiego Towarzystwa Schronisk 

Młodzieżowych w Krakowie) 
Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO*, czyli na podstawie 

dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu, wskazanym poniżej. 

Dane przetwarzane są w celu promocji oraz udokumentowania imprezy i będą przechowywane do 

momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. 

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorami danych w zakresie 

realizacji na Państwa rzecz usług. 

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych 

osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, 

usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

http://www.szkolajerzmanowice.pl/
http://www.jaskiniowadolina.com/
http://www.ptsmkrakow.pl/

