
  

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

 
W AKCJI SADZENIA DĘBÓW POD NAZWĄ „JEDNO DZIECKO, JEDNO DRZEWO” 

(prosimy wypełnić drukowanymi literami) 

 
 
 
Akcja sadzenia drzew skierowana jest do rodziców dzieci urodzonych na terenie gminy Czarna 
Dąbrówka w 2019 roku. 
 
DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW I DZIECKA urodzonego w 2019 roku: 
 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna, adres zamieszkania:  
 
1. ..................................................................................................................... ……………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Imię dziecka / data urodzenia: ……………………………………………………………………………………… 

 

Potwierdzam/y udział w akcji sadzenia drzew pn. „Jedno dziecko, jedno drzewo” organizowanej przez Gminę Czarna 

Dąbrówka wspólnie z Nadleśnictwem Łupawa w dniu 05.10. 2019 roku. 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Czytelne podpis/y rodziców/opiekunów dziecka 

 

 

Prosimy o przekazanie formularza zgłoszeniowego osobiście do Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce, drogą 

elektroniczną na adres: gmina@czarnadabrowka.pl lub telefonicznie (59) 82 12 643 

 

* Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B) Rozporządzenia 

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.  

 

Regulamin akcji „Jedno dziecko – jedno drzewo” 

I. Zasady ogólne. 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbędzie się akcja „Jedno dziecko – jedno drzewo”, 

zwana dalej akcją. 

2. Organizatorami akcji są Nadleśnictwo Łupawa oraz Urząd Gminy w Czarnej Dąbrówce, 

3. Grunt przeznaczony do posadzenia drzew udostępnia Urząd Gminy w Czarnej Dąbrówce, 

4. Głównym celem akcji jest stworzenie możliwości posadzenia drzew przez rodziców chcących 

upamiętnić narodziny swoich dzieci urodzonych w 2019 roku.   

II. Warunki udziału w akcji. 

1. W akcji może wziąć udział każdy mieszkaniec gminy Czarna Dąbrówka, który pragnie upamiętnić 

swoje dziecko urodzone w terminie od 01.01.2019 roku do 30.08.2019 roku. 

2. Osoba zgłaszająca jest rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka poprzez formularz zgłoszeniowy, 

3. Wyrażenie zgody na nagrywanie, robienie zdjęć oraz publikowanie ich w ramach relacji i sprawozdań 

z akcji. 

III. Termin, miejsce i program akcji. 

1. Akcja odbędzie 5 października 2019 roku o godz. 13.00, w Kleszczyńcu na drodze w kierunku wsi 

Osowskie. 
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