
X WARSZTATY REGIONALNE  

DLA  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KL. IV – VI 

 „KOCHAM ŁÓDŹ” w SP 46 w Łodzi 
W 100 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

23 XI 2018 r.    
GODZINA 13.00-15.30
ORGANIZATORZY: SP 46, TPŁ,   
WSPÓŁORGANIZATORZY: RADA OSIEDLA „STARE POLESIE” 
PARTNERZY: SP 175 W ŁODZI  

CELE WARSZTATÓW: 
- ukazanie wielokulturowego oblicza Miasta, jego walorów i specyfiki
- budowanie poczucia tożsamości regionalnej
- integracja dzieci, nauczycieli i rodziców (bez żadnej formy rywalizacji)  

ADRESAT: 
Zapraszamy  reprezentacje  szkół  liczące  8-10  osób  (uczniowie  kl.  IV  -  VI)  wraz
z opiekunem.  Warsztaty skierowane są do Szkolnych Kół TPŁ oraz wszystkich uczniów
i nauczycieli, którym bliski jest temat edukacji regionalnej. 

MIEJSCE: SP 46 w Łodzi ul. Żwirki 11/13 

ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Przysłanie  karty  zgłoszeniowej  szkoły  oraz  indywidualnych  zgłoszeń  udziału

każdego  ucznia  wraz  ze  zgodą  na  wykorzystanie  wizerunku  w  warsztatach
do dnia 31 X 2018 r.  na adres 
sp46lodz@gmail.com lub  złożenie  osobiście  w  sekretariacie  SP  46  w  Łodzi
ul. Żwirki 11/13

2. Buty na zmianę , wygodny strój sportowy  pozwalający na swobodę ruchu. 

PRZEBIEG WARSZTATÓW: 
1. Powitanie gości.
2. Zajęcia w grupach warsztatowych prowadzone między innymi przez: przedstawicieli

TPŁ, trenerów, nauczycieli, przedstawicieli łódzkich klubów sportowych.
3. Podsumowanie warsztatów, rozdanie upominków.

O KWALIFIKACJI NA WARSZTATY DECYDUJE TERMIN ZGŁOSZENIA, 
A PRZY DUŻEJ LICZBIE CHĘTNYCH – KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

 Łódź, dnia ..........................................

.....................................................................
         Pieczęć szkoły (uczestnika warsztatów)

KARTA ZGŁOSZENIOWA SZKOŁY

X  WARSZTATY REGIONALNE 
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KL. IV – VI

23 XI 2018 r.    
godzina 13.00-15.30

NAZWA I ADRES SZKOŁY.......................................................

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

TELEFON/FAX SZKOŁY ........................................................................................

ŁĄCZNA LICZBA UCZNIÓW : …………………..

OPIEKUN / OPIEKUNOWIE  (CZYTELNE IMIĘ I NAZWISKO DRUKOWANYMI LITERAMI) 

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

ADRES MAILOWY OPIEKUNA GRUPY ……………………………………….

..........................................................                                  ................................................       
       czytelny    podpis   opiekuna  / opiekunów                                          pieczęć i  podpis dyrektora Szkoły   

mailto:sp46lodz@gmail.com


Indywidualne zgłoszenie uczestnictwa ucznia 
w X warsztatach regionalnych dla szkół podstawowych kl. IV-VI

Imię i nazwisko uczestnika………………………………………………………………….

Nazwa szkoły, klasa uczestnika……………………………………………………………..

Wyrażam  zgodę  na  udział  mojego  dziecka  w  X  warsztatach  regionalnych  dla  szkół
podstawowych kl. IV-VI organizowanych przez SP 46 oraz Towarzystwo Przyjaciół Łodzi.

 Wyrażam zgodę*
 Nie wyrażam zgody* 
na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 46 w Łodzi, ul. Kpt. Żwirki 11/13  moich
i mojego dziecka danych osobowych w zakresie zawartych w karcie zgłoszeniowej w celu
związanym z organizacją i przeprowadzeniem w/wym. warsztatów.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem warsztatów.

*właściwe zaznaczyć znakiem  X

………………………………………………….
czytelny podpis rodzica

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   
W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie  o ochronie
danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 
1) administratorem danych  osobowych jest  Szkoła  Podstawowa  nr  46  im.  Józefa  Chełmońskiego,  90-528

Łódź, ul. Kpt. Fr. Żwirki 11/13,tel. 42 637 77 32, adres email: sp46lodz@gmail.com reprezentowana przez
Dyrektora

2) z  inspektorem  ochrony  danych  Arkadiuszem  Zarębskim  można  kontaktować  się  dzwoniąc  na  numer
telefonu 786 816 337;

3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu związanym z organizacją
i przeprowadzeniem warsztatów;

4) w  związku  z  przetwarzaniem  danych  w  celach  wskazanych  w  pkt  3,   dane  osobowe  mogą  być
udostępniane  innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych
osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru  danych.

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  w pkt 3, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6) ma  Pan/i  prawo  do:  dostępu  do  treści  danych  osobowych  oraz  ich  sprostowania,  żądania  usunięcia,
ograniczenia  przetwarzania,  do  przenoszenia  danych,  wniesienia  sprzeciwu,  do  cofnięcia  zgody  w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się
na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7) ma  Pan/i  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  -  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych  nie  jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wzięcia
udziału w warsztatach.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Ja niżej podpisany/a*………………………………..……………………………………… 

zamieszkały/a* w …………………………………………………………………………… 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
oświadczam, iż  wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Szkołę
Podstawową nr 46 im. Józefa Chełmońskiego, 90-528 Łódź, ul. Kpt. Fr. Żwirki 11/13,tel. 42 637 77
32,  adres  email:  sp46lodz@gmail.com   wizerunku    mojego  niepełnoletniego  syna/córki*  (wraz  z
imieniem i nazwiskiem): utrwalonego w postaci zdjęć i filmów w ramach organizacji X warsztatów
regionalnych dla szkół podstawowych kl. IV-VI.

Niniejsza zgoda: 
 nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie; 
 obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium; 
 dotyczy  umieszczania  wizerunku  na  stronach  internetowych  oraz  na  profilach  portali

społecznościowych ww.  podmiotów jak  eTwinning,  Facebook,  Google  dokumenty,  Youtube,
w gazetach, Internecie; 

 dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi na
celu promocję osiągnięć ucznia oraz szkoły

Wizerunek,  o  którym  tu  mowa  może  być  użyty  do  różnego  rodzaju  form  elektronicznego
przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz
nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 
Zrzekam  się  niniejszym  wszelkich  roszczeń,  w  tym  również  o  wynagrodzenie  (istniejących  i
przyszłych) względem ww. podmiotu,  z  tytułu wykorzystania wizerunku mojego niepełnoletniego
syna/córki*, na potrzeby wskazane w oświadczeniu. 

Oświadczam, że niniejsze oświadczenie składam w imieniu mojego niepełnoletniego syna/córki*. 

…………………………
            (data i czytelny podpis rodzica)

* Niepotrzebne skreślić 
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mailto:sp46lodz@gmail.com

