
Załącznik nr 1 do Regulaminu  
programu edukacyjnego pn. „Krzyk Ziemi! #2 Być odpowiedzialnym w świecie globalnym”  

Wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida  
(os. Górali 5, 31-959 Kraków) pocztą lub drogą mailową w formie skanów lub zdjęć na adres: nhlab@okn.edu.pl   

w terminie do 11 lutego 2022 r. 

 
 

 ……………………..………..                                                                                      ……………………………… 
        pieczęć szkoły                                                              miejscowość, data    
  
                 

KARTA ZGŁOSZENIA  
do programu edukacyjnego  

pn. „Krzyk Ziemi! #2  Być odpowiedzialnym w świecie globalnym”.  
  

Deklaruję udział drużyny reprezentującej naszą szkołę w programie edukacyjnym pn. „Krzyk 
Ziemi! #2” Być odpowiedzialnym w świecie globalnym”, zwanym dalej „Programem”, 
realizowanym w okresie od lutego do czerwca/września 2022 r., którego organizatorem jest 
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie.  
 
 

Wymagane dane:  
 

1. Nazwa szkoły:  

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Adres szkoły:    

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Nazwa drużyny:  

…………………………………………………………………………………………………… 

4. Wykaz uczniów wchodzących w skład drużyny i ich wiek (klasa): 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 



Załącznik nr 1 do Regulaminu  
programu edukacyjnego pn. „Krzyk Ziemi! #2 Być odpowiedzialnym w świecie globalnym”  

Wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida  
(os. Górali 5, 31-959 Kraków) pocztą lub drogą mailową w formie skanów lub zdjęć na adres: nhlab@okn.edu.pl   

w terminie do 11 lutego 2022 r. 

 

5. Imię, nazwisko opiekuna drużyny (nauczyciela):  

……………………………………………………………………………………………………… 

6. Telefon i adres e-mail opiekuna drużyny (nauczyciela):  

…………………………………………………………………………………………………… 

    
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do 
realizacji Programu i zadań z nim związanych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw  z 2018, poz. 1000) oraz 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 (RODO).  
 
                                 
 
 

                ..............................................................       
                                                                                               podpis opiekuna drużyny (nauczyciela) 


