
Zgody na obozy , kolonie/półkolonie  

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem organizacji obozów organizowanych przez Fundację Tropy Przyrody i 
w y r a ż a m  z g o d ę  n a  u c z e s t n i c t w o  m o j e j  c ó r k i /  m o j e g o 

syna…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. w  obozie/
koloniach/półkoloniach w terminie ………………………………………………………………………………………………..  

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/ zostałam poinformowana o zasadach panujących na zorganizowanych zajęciach oraz o sposobie organizacji zajęć

13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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)  dalej 
Rozporządzenie2016/679)zwanym dalej(„RODO”)  informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Tropy Przyrody z siedzibą w przy ul. Laskowej 32/1, 05-600 Grójec 2, inspektorem ochrony danych w 
Fundacji jest Pani Dorota Nadolna – Jasińska dorota.nadolna@togatus.pl, 501280148 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w obozach/koloniach/półkoloniach/warsztatach/zajęciach na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f przy 
czym uzasadniony interes  ADO jest  to  organizacja  oraz  zapewnienie  właściwej  opieki  i  bezpieczeństwa osób biorących udział  w zorganizowanych przez  Fundację 
zajęciach.  

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą jedynie uprawnione podmioty, współpracujące z Fundacją w organizacji obozów/kolonii/półkolonii/ zajęć itp.  

4) Pani/Pana dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania obozów/kolonii/wycieczek/ zajęć oraz okres przewidziany w przepisach innych ustaw, które znajdują 
tutaj zastosowanie.  

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r RODO.; 

8) podanie przez Pana/Panią  danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy).  Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją  niepodania danych 
osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w zorganizowanych aktywnościach.  

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Zapoznałem/ zapoznałam się z treścią powyższego oświadczenia i wyrażam zgodę na powyższe.  

Data i podpis…………………………………………….. 

1.klauzula informacyjna przy pobieraniu danych niebezpośrednio od osoby (dane pobierane od rodziców) 

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  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) 
dalej Rozporządzenie2016/679)zwanym dalej(„RODO”)  informuję, iż: 

1) administratorem danych osobowych Pani/Pana syna/córki……………………………………………….jest Fundacja Tropy Przyrody z siedzibą w przy ul. Laskowej 
32/1, 05-600 Grójec 

2)  inspektorem  ochrony  danych  w  Fundacja  Tropy  Przyrody  z  siedzibą  w  przy  ul.  Laskowej  32/1,  05-600  Grójec  jest  Pani  Dorota  Nadolna  –  Jasińska 
dorota.nadolna@togatus.pl, 501280148 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu (uczestnictwa w obozach/koloniach/półkoloniach/warsztatach/zajęciach na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f przy 
czym uzasadniony interes  ADO jest  to  organizacja  oraz  zapewnienie  właściwej  opieki  i  bezpieczeństwa osób biorących udział  w zorganizowanych przez  Fundację 
zajęciach.  

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą (należy wymienić kategorię odbiorców o ile istnieją); 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czas trwania obozów/kolonii/wycieczek/ zajęć oraz okres przewidziany w przepisach innych ustaw, które 
znajdują tutaj zastosowanie.  

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo 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; 

8) podanie przez Pana/Panią  danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy).  Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją  niepodania danych 
osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w zorganizowanych aktywnościach.  

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

Zapoznałem/ zapoznałam się z treścią powyższego oświadczenia i wyrażam zgodę na powyższe.  

Data i podpis ……………………………………………………………… 
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Cześć, zapraszamy Was serdecznie do miejskiej dżungli.  
Mamy nadzieję, że zaraz poznacie jej sekrety. Zanim wyruszycie, przeczytajcie uważnie 
wszystkie zadania. Pamiętajcie o kolejności! No i znajdźcie koniecznie długi kij, przyda 
Wam się do mierzenia żyrafy. 
A na koniec nie zapomnijcie wrócić po nagrodę z wynikami.  
Powodzenia! 

Diplodok miał około 33 metrów długości.  
Jeżeli końcówka jego ogona byłaby przy furtce placu zabaw, to gdzie byłaby jego 
głowa, zakładając, że wybrałby się na wyprawę do Biedronki po bułki? 

Żyrafa mierzy do 6,1 metra. Ile żyraf zmieściłoby się w wieży grójeckiego 
Ratusza („Zegar”), jeśli mogłyby stać jedna na drugiej? 

Sposób pomiaru wysokości: 

Jedna osoba trzyma długi kij pod kątem prostym do ziemi, drugi kładzie się na 
ziemi, w takim miejscu, w którym widzi pokrywający się czubek  mierzonego 
obiektu  i kija. Wtedy:  wysokość obiektu  (h) = długość kija (BD) * [razy] 
odległość od głowy osoby do obiektu (AC) / [dzielone przez] odległość od głowy 
osoby do kija (AB). 
Samica węża boa mierzy nawet 3 metry długości. Ile węży boa potrzeba do 
otoczenia budynku, w którym znajduje się księgarnia Lichosika? 

Samiec płetwala błękitnego mierzy do 25 metrów długości. Czy taki wieloryb 
zmieści się w sali kinowej GOK? Zmierz budynek z zewnątrz. 

Kulki – oszacuj, na jaką odległość 
potoczy się szklana kulka puszczona 
z pochylni. 

Żeby złote rybki miały komfortowe 
warunki, potrzebują sporej 
przestrzeni. 
Ile złotych rybek mogłoby 
zamieszkać w fontannie na grójeckim 
rynku, jeśli złota rybka wymaga 
akwarium o pojemności minimum 55 
litrów. Dla każdej kolejnej ryby 

należy doliczyć kolejne 38 litrów. 

Wzór na objętość prostopadłościanu: 
V = a*b*c [a razy b razy c] 

Gepard biega z prędkością maksymalną 80 km/h. Ile zajmie mu przebiegnięcie 
od furtki Wolnej Szkoły Grójec do drzwi budynku poczty? 

Samica węża boa mierzy nawet 3 metry długości. Ile węży boa potrzeba do 
otoczenia budynku, w którym znajduje się księgarnia pana Lichosika? 


