OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany
………………………………………………………………………………………………………(Imię Nazwisko),
działając w imieniu i na rzecz Organizatora imprezy pod nazwą:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… ……………………………………………………..……………..(nazwa imprezy i termin imprezy)
nieodwołalnie oświadczam, że jako Organizator przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za jej przebieg i organizację
na terenach administrowanych przez Nadleśnictwo Czerniejewo, w szczególności:
1. Zobowiązuję się do powiadomienia we własnym zakresie wszystkich niezbędnych organów i instytucji
wymienionych we wszelkich przepisach dotyczących organizacji imprez i w wymaganych terminach i uzyskania
niezbędnych zgód i pozwoleń.
2. Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przez uczestników i inne osoby biorące udział w
imprezie przepisów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Ustawy o lasach,
Ustawy o ochronie przyrody i przepisów ochrony ppoż. w lasach oraz wszelkich przepisów i regulacji
obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
3. Zobowiązuję się zachować pełne poszanowanie środowiska przyrodniczego w obrębie którego będzie
przebiegała impreza oraz zapewnić porządek na terenach przebiegu imprezy, a po jej zakończeniu niezwłocznie
dokonać na własny koszt uporządkowania terenu.
4. Oświadczam, przyjmuję odpowiedzialność za stosowanie się uczestników imprezy do poleceń i wskazań
porządkowych Służby Leśnej w granicach obowiązujących przepisów.
5. Oświadczam, iż działając w imieniu Organizatora zapewniam nadzór służb medyczno–ratunkowych w zakresie
jaki przewidują obowiązujące przepisy prawa.
6. Oświadczam, że Organizator posiada wymagane polisy ubezpieczeniowe w zakresie obejmującym imprezę oraz
spełnia wszelkie wymagania formalne.
7. Oświadczam, że impreza jest imprezą o charakterze niekomercyjnym.
8. W przypadku wystąpienia wiatrów o prędkości powyżej 14m/s (50km/h), Organizator zobowiązany jest do
odwołania imprezy z uwagi na bezpieczeństwo uczestników (ryzyko wystąpienia wywrotów, złomów drzew,
spadających konarów itp.)
9. Oświadczam, że jako Organizator ponoszę pełną odpowiedzialność finansową za zniszczone mienie powstałe
podczas organizowanej imprezy.
10. Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów i obowiązków nałożonych na organizatora imprezy dotyczących
bezpieczeństwa sanitarnego w czasie epidemii COVID-19. Nadleśnictwo z tego tytułu nie ponosi żadnej
odpowiedzialności.
Ponadto oświadczam, że Organizatorowi znane są przepisy prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej
dotyczące organizacji imprez, w tym imprez o charakterze masowym.

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, przez Nadleśnictwo Czerniejewo z siedzibą w Głożyna 5,
62-250 Czerniejewo, które stanie się ich Administratorem, w celu organizacji imprezy turystycznej, zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119
z 4.05.2016r.)
TAK
NIE
Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji oraz kontakt w sprawach dotyczących rezerwacji obiektu w formie:
rozmowy telefonicznej TAK
NIE
kontaktu sms TAK
NIE
mailowej TAK
NIE
Oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółową informacją (dostępną pod adresem http://www.czerniejewo.poznan.lasy.gov.pl/rodo) jak
chronione będą moje dane oraz jakie przysługują mi prawa. Jestem świadomy, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne,
jak również przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody jest równoznaczne
z niemożliwością realizacji działań związanych z organizacją imprezy.

………………………………………………………………………
Dane Organizatora:
………………………………………………………
(Nazwa, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej)
………………………………………………
(telefon/ adres poczty elektronicznej)
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
(adres)

…………………………………………………………….
(nr wpisu do właściwego rejestru jeżeli posiada takowy)

(data, podpis osoby składającej
oświadczenie)

