Formularz zgłoszeniowy do Konkursu Drzewo Roku 2021
Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na rolę drzew w naszym życiu, wzmocnienie świadomości społecznej
w odniesieniu do środowiska, w którym żyjemy oraz wyłonienie najważniejszego, najciekawszego, najbardziej lubianego i
cenionego przez społeczności lokalne drzewa w naszym kraju. Poszukujemy drzewa z historią, która pobudza
wyobraźnię i scala wspólnotę osób mieszkających w danym regionie. Konkurs jest realizowany w ramach projektu
poświęconemu edukacji zadrzewieniom i zakrzewieniom na terenach gmin powiatu Stalowowolskiego, ich znaczeniu w
ochronie zasobów przyrodniczych i przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także korzyściom jakie przynoszą one dla
zdrowia obywateli.
Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie podmioty (m.in. placówki oświatowe, nadleśnictwa, samorządy, instytucje,
firmy, organizacje, osoby prywatne). Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.nasze-miasto.org.pl
w zakładce Aktualności
BARDZO WAŻNE!
Wypełniony formularz wraz z załącznikami prosimy przesłać na adres e-mail: stw.naszemiasto@gmail.com lub
pocztą tradycyjną tj. na adres korespondencyjny ul. Podleśna 19/7, 37-450 Stalowa Wola.
Na wypełnione formularze czekamy do 24 maja 2021 r.
INFORMACJE O UCZESTNIKU
Nazwa placówki oświatowej/
samorządu/ organizacji/
instytucji/ firmy/ imię
i nazwisko
Adres korespondencyjny
Na wypełnione formularze
czekamy do 24 maja 2021 r.

Ulica:

Numer:

Miejscowość:

kod:

Gmina/Powiat/Województwo:

E-mail
Telefon, fax
Imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej,
telefon, e-mail

INFORMACJE O DRZEWIE
Lokalizacja

Ulica /opis miejsca:
Miejscowość:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Wskazówka dotycząca lokalizacji

Nazwa/imię drzewa
Gatunek drzewa
Cechy drzewa

szacunkowy wiek
szacunkowa wysokość
obwód na wys. 1,3 m nad powierzchnią ziemi

Inne

ZNACZENIE DRZEWA
Prosimy o:
- uzasadnienie związku zgłaszanego drzewa z historią i kulturą danej społeczności lokalnej, grupy ludzi lub pojedynczych osób poprzez opis wybranych najciekawszych wydarzeń (może być także podanie, legenda, ciekawostki itp.)
- lub / oraz uzasadnienie związku drzewa z mieszkańcami (mieszkańcem) we współczesności, to znaczy jaką
rolę drzewo odgrywa obecnie, jak jest wykorzystywane miejsce, w którym rośnie; w jaki sposób podtrzymywana i rozszerzana jest wiedza na jego temat.

Załączniki:
Rysunek lub zdjęcie drzewa ( max.3 rysunki lub 3 zdjęcia na papierze fotograficznym lub w formie elektronicznej
w formacie JPG)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Oświadczam, iż dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonym formularzu.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że moje dane będą przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa
dotyczącymi przetwarzania danych osobowych oraz że:
1. Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Nasze Miasto z siedzibą w Stalowej Woli.
2. Moje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji konkursu Drzewo Roku oraz wysyłki informacji na temat
działań prowadzonych przez Nasze Miasto na podstawie udzielonej przeze mnie dobrowolnej zgody.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia działalności przez stowarzyszenie Nasze Miasto lub do czasu
wycofania przeze mnie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem. Wyrażenie zgody przez mnie jest dobrowolne.
4. Posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy
prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

Podpis

