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KARTA ZGŁOSZENIA WYCIECZKI
NAZWA

……………………………………………………………………….…………………….

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA POBYT

……………………………………………………………………………………………..

TELEFON KONTAKTOWY I E-MAIL:

………………………………………………………………………………………………

TERMIN

……………………………………….………………………………………………………

CZAS POBYTU (godz. przyjazdu – wyjazdu) …………………………………………………………………………………………..
ILOŚC OSÓB

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

WIEK UCZESTNIKÓW

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

ZAMÓWIENIE:
WSTĘP DO PARKU Z WŁASNYM PRZEWODNIKIEM
WSTĘP DO PARKU Z PRACOWNIEKIEM NPN - KUROWO (EKSPOZYCJA PRZYRODNICZA,
KŁADKA WŚRÓD BAGIEN, WIEŻA WIDOKOWA)
WSTĘP DO PARKU Z PRACOWNIKIEM NPN – KŁADKA WANIEWO – ŚLIWNO
początek ŚLIWNO *
początek WANIEWO * *właściwe podkreślić
OPROWADZANIE W JĘZYKU ANGIELSKIM
Maksymalna wielkość grupy to 30 osób na 1 przewodnika.
OGNISKO (miejsce, drewno, patyki do smażenia kiełbasek)

Prezentacje multimedialne:
„Narwiański Park Narodowy” prezentacja walorów przyrodniczych Parku
„Różnorodność świata ptaków” – prezentacja wybranych gatunków
„Przyroda województwa podlaskiego” – formy ochrony przyrody
Projekcja filmu Narwiański Park Narodowy
Zajęcia edukacyjne w terenie – przedszkole, szkoła podstawowa
Poznaję przyrodę wszystkimi zmysłami

1

Drzewa w parku przydworskim
Nad Narwią – właściwości wody

(klasy VII - VII SP)

Co mamy pod stopami – zajęcia dotyczące gleby

(klasy VII - VII SP)

Owady Narwiańskiego Parku Narodowego
Skrzydlate skarby

(realizacja marzec-maj)

Zajęcia edukacyjne w terenie – szkoła średnia
Woda w Narwi
Gleba naszym bogactwem
Życie na łące
Owady Narwiańskiego Parku Narodowego
Zmawiam zajęcia spoza oferty:
Tematyka:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Maksymalna ilość osób w jednej grupie na zajęciach edukacyjnych to 20.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji rezerwacji wycieczki
(zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Przyjmuję do wiadomości, że Narwiański Park Narodowy jest administratorem Danych, które pozyska w związku ze
zgłoszeniem wycieczki. Zgoda, której niniejszym udzielam na przetwarzanie Danych, jest dobrowolna i swobodna. Zostałem
poinformowany / zostałam poinformowana, że mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych w całości lub w
wybranym zakresie oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane będą
przetwarzane w siedzibie Parku (Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy) do momentu realizacji zgłaszanej wycieczki.

……………….…………………………….
Podpis

WAŻNE:

•
•
•
•

Zajęcia odbywają się w terenie, bez względu na pogodę. Prosimy poinformować uczestników przed
przyjazdem o zabraniu odpowiedniego stroju i obuwia.
Pracownik Narwiańskiego Parku Narodowego jest osobą prowadzącą zajęcia i nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za uczestników. Prosimy opiekunów o zaangażowanie i pomoc w sprawnym
przeprowadzeniu zajęć.
Zamówienie i wszystkie zmiany prosimy przesyłać w formie pisemnej na następujące adresy:
marzenna.bielonko@npn.pl i monika.olszewska@npn.pl
Wycieczka zostaje uznana jako zarezerwowana po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia od
pracownika Narwiańskiego Parku Narodowego.

