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Jeziory, 62-050 Mosina | tel. (61) 89 82 321, (61) 89 82 322, (61) 89 82 327 , (61) 89 82 334 | e-mail: 
lesna.szkola@wielkopolskipn.pl 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA ZAJĘCIA ONLINE I INNE 

ORGANIZOWANE PRZEZ CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WPN DLA 
GRUP SZKOLNYCH 

 
WAŻNE! Zgłoszenie na zajęcia online należy z wyprzedzeniem 2 tygodni przesłać drogą mailową na adres: 
lesna.szkola@wielkopolskipn.pl w terminie od 1 września 2022r. do 31 maja 2023 r. Zajęcia będą odbywać się 
od 12 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r. 
Nazwa i adres szkoły (przedszkola):.............................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................................................... 
Klasa:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..  

Klasa integracyjna: TAK/NIE1 
Liczba uczestników:…………………………………………………………………………………………………………….…….….…...… 
Liczba W tym liczba uczestników z ew. dysfunkcjami:…………………………………………………….……………………… 
Rodzaj ew. dysfunkcji: …………………………………………………………………….………………………………..………………….. 
W tym liczba uczniów, które przybyły do Polski z objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy (udział w zajęciach 
bezpłatny)………………………………………………………………………………………………………………………..……….……….... 
Uwaga: 
Zajęcia online odbywają się pod warunkiem zebrania grupy min. 15 osób. Maksymalna liczba 
uczestników wynosi 30. 
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz nr tel. kontaktowego: 
........................................................................................................................................................................................................... 
Proponowany termin przeprowadzenia zajęć edukacyjnych (do potwierdzenia przez Centrum Edukacji 
Ekologicznej WPN drogą mailową lub telefoniczną):………………………………………………………………………….… 

Wystawienie faktury: TAK/NIE1 

Wystawienie Dane do faktury (nazwa, adres, NIP Podmiotu): ……………………………………………….…………………… 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 

Podkreślić odpowiednie 1 
 

Wybrana oferta edukacyjna 
Ceny za zajęcia online – patrz Cennik usług świadczonych przez Centrum Edukacji Ekologicznej, 
zał. do Zarz. nr 15/2022 Dyrektora WPN z dn. 24.08.2022r. 

 

Zajęcia online i inne: 
Zaznaczyć wybrane (podkreślić) 

 

 Puszczyk, czyli sowa z sąsiedztwa - zajęcia online 

 Lekcja Muzealna 

 Wyjazdy do szkół- realizowane w okresie od 01.11.2022r do 28.02.2023r 

 
Organizacja ogniska w wiacie w Jeziorach (dodatkowo płatne zgodnie z Cennikiem): 

 TAK/NIE1 

1 Podkreślić odpowiednie 
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W razie chęci organizacji ogniska na Osowej Górze, należy skorzystać z formularza zgłoszeniowego 
dostępnego na stronie internetowej WPN (zakładka „ogniska”). Ognisko organizowane na Osowej Górze 
jest płatne zgodnie z cennikiem usług turystycznych osobnym przelewem. 

 
(1) 

Opłata za udział w zajęciach 
(2) 

Liczba uczestników z płatnym 
udziałem w zajęciach 

(3) 
Całkowita cena 

1×2 

   

 
 

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki przez szkołę odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2018 poz. 1055). 

 

 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu zajęć edukacyjnych 
organizowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego (dostępnego 
na stronie internetowej WPN) oraz z wyrażeniem zgody na przechowywanie przez Centrum Edukacji 
Ekologicznej   WPN   danych   kontaktowych wyłącznie   do   celów   związanych z zamawianymi 
zajęciami i przesyłania oferty edukacyjnej Centrum. 

 
 

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

 

data, podpis 

Przypominamy, że: 
 

1) obowiązuje Regulamin zajęć edukacyjnych organizowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej 
Wielkopolski Park Narodowy; 

2) opłatę za zajęcia należy uiścić przelewem najpóźniej na trzy dni przed planowanymi zajęciami 
na konto BGK oddział Poznań nr 16 1130 1088 0001 3126 8320 0009 z tytułem przelewu 
w formacie: „nazwisko/instytucja, miejsce i data zamówionej usługi edukacyjnej, ZAJĘCIA 
EDUKACYJNE” lub w wyjątkowych sytuacjach w formie gotówki, po wcześniejszym ustaleniu 
takiej formy płatności z pracownikiem Centrum Edukacji Ekologicznej w dniu realizacji zajęć; 

3) Wielkopolski Park Narodowy zastrzega sobie brak zwrotu opłaty za pojedynczych Uczestników, 
którzy nie wezmą udziału w zajęciach 

4) opiekunowie są obecni wraz z grupą na zajęciach, zapewniając tym samym właściwą i skuteczną 
opiekę nad uczniami; są też zobowiązani do zabezpieczenia środków do udzielania pierwszej 
pomocy; 

5) uczestnicy zajęć są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków; 

6) w przypadku niesprzyjających warunków sanitarnych (COVID-19) Centrum Edukacji 

Ekologicznej WPN zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć. 
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